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           COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 

Bucureşti, 26.03.2012 

Nr. 26/42 

                                                                                                                  
 

 
   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind 

vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, trimisă comisiei 

pentru reexaminare în fond şi depunerii unui nou raport, cu adresa nr. PL.x 

141 din 13 martie 2012. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan CANTARAGIU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 27.03.2012 
 Nr. 26/42 

 
R A P O R T   S U P L I M E N T A R   

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate 

sediilor partidelor politice 
 
 În şedinţa din 13 martie 2012, Camera Deputaţilor, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea 

spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor 

partidelor politice, prin adresa nr. Pl.x 141 din 13 martie 2012, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 

raport. 

 La întocmirea prezentului raport suplimentar, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1145/7.10.2009); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (Pl.x-141/20.04.2010); 

• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.163/DPSG/25.01.2010 şi nr.547/19.01.2011).  
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 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 martie  2010. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare posibilitatea cumpărării şi a altor spaţii, 

reprezentând extinderi sau dependinţe, aferente spaţiilor achiziţionate şi destinate sediilor partidelor politice, 

prin excepţie de la prevederile alin.(1) al art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în 

proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, cu 

completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a reexaminat 

propunerea legislativă împreună cu raportul aferent, în şedinţa din 26 martie 2012. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 

În urma reexaminării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea  propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, cu 

amendamente admise prezentate în anexă. 

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

organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
 

SECRETAR, 
 

Bogdan CANTARAGIU 
 

Árpád PÁL  
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Anexă 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Text propunere legislativă Textul propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  

1. LEGEA 
nr. 90/2003 privind 

vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, 

destinate sediilor partidelor 
politice 

 

LEGE 
pentru modificarea şi  completarea 
Legii nr. 90/2003 privind vânzarea 

spaţiilor aflate în proprietatea 
privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, destinate 
sediilor partidelor politice 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

art.4 din Legea nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea privată a statului sau 

a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor 

partidelor politice  
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 

Reglementare 
corectă 

2.   Art.I - Legea nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea privată a statului sau 
a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.200 din 27 martie 
2003, cu completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 Art.I – Articolul 4 din 
Legea nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea 
privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, destinate 
sediilor partidelor politice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.200 din 27 
martie 2003, cu completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 

Reglementare 
corectă 
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3.  
 
 
 Art. 4. - (1) Partidele 
politice pot cumpăra în 
fiecare unitate 
administrativ-teritorială un 
singur spaţiu, destinat 
sediului acestora, la 
valoarea de inventar a 
acestuia. Spaţiul care 
urmează a fi astfel 
cumpărat trebuie să fi 
fost deţinut cu chirie cel 
puţin 3 luni anterior 
intrării în vigoare a 
prezentei legi de către 
partidul politic respectiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Partidele politice 
pot cumpăra în municipiul 
Bucureşti un spaţiu pentru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. La art.4, după alineatul 
(1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (1¹), cu 
următorul cuprins: 
 (1¹) Prin derogare de la 
prevederile alin.(1), partidele 
politice pot cumpăra, la valoarea 
de inventar a acestora, şi alte 
spaţii, extinderi, dependinţe, 
aferente spaţiilor achiziţionate, 
destinate sediilor partidelor 
politice.  

 1. Alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „(1) Partidele politice, pot 
cumpăra în fiecare unitate 
administrativ-teritorială un singur 
spaţiu, destinat sediului acestora, 
precum şi alte spaţii, extinderi, 
dependinţe, aferente spaţiilor 
achiziţionate, destinate sediilor 
partidelor politice, la un preţ 
care va fi convenit prin 
negociere directă între părţi.  
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 
 
Punctul 1 se elimină. 
 
 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 
 
 
 
 

 (2) Partidele politice pot 
cumpăra în municipiul Bucureşti un 
spaţiu pentru organizaţia 
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organizaţia municiipiului 
Bucureşti şi câte un spaţiu 
pentru organizaţiile fiecărui 
sector al municipiului 
Bucureşti, destinat sediilor 
acestor organizaţii, la 
valoarea de inventar a 
acestora. Spaţiul care 
urmează a fi astfel 
cumpărat trebuie să fi 
fost deţinut cu chirie cel 
puţin 3 luni anterior 
intrării în vigoare a 
prezentei legi de către 
partidul politic respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipiului Bucureşti şi câte un 
spaţiu pentru organizaţiile fiecărui 
sector al municipiului Bucureşti, 
destinat sediilor acestor 
organizaţii, precum şi alte spaţii, 
extinderi, dependinţe, aferente 
spaţiilor achiziţionate, 
destinate sediilor partidelor 
politice, la un preţ care va fi 
convenit prin negociere directă 
între părţi.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 
 2. După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(21) cu următorul cuprins: 
 
 „(21) Odată cu vânzarea 
spaţiului în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, se 
transmite către cumpărător şi 
dreptul de proprietate asupra 
cotei-părţi indivize de teren 
aferente proprietăţii 
respective.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
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4.   Art. 5. - Partidele 
politice care au dobândit un 
sediu în condiţiile art. 4 nu 
mai beneficiază de 
prioritatea prevăzută la 
art.11 alin.(1) din Legea 
nr.43/2003. 

 2. Articolul 5 se abrogă.  Punctul 2 se elimină Legea 
nr.43/2003 a 
fost abrogată 

5.  Art. 12. - La data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă 
art.11 alin. (3) din Legea 
nr.43/2003. 

 3. Articolul 12 se abrogă  Punctul 3 se elimină Legea 
nr.43/2003 a 
fost abrogată 

6.   Art.II - Legea nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea pricată a statului sau 
a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice, cu completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 Art. II - În termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul va 
modifica în mod corespunzător 
Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr.90/2003 privind 
vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea privată a statului sau 
a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.927/2003. 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic 
 

Republicarea se 
face potrivit 
art.70 alin.(1) 
din Legea 
nr.24/2000 
privind normele 
de tehnică 
legislativă 
pentru 
elaborarea 
actelor 
normative. 

 
 
 
 
Intocmit:  expert parlamentar  Nicoleta Toma 
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