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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. II al Legii nr.229/2008 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi 
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 

Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea art. II 
al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi 
pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” , trimisă cu adresa 
nr. Pl.x.142 din 7 aprilie 2010, înregistrată cu nr. 31/266 din 8 aprilie 2010.  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 29 martie 2010, în 
calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. 
(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. II din 
Legea nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007, în sensul 
instituirii dreptului de opţiune al partidelor politice la cumpărarea terenurilor proprietate 
privată a statului, aferente construcţiilor închiriate sau vândute acestora. Iniţiativa 
legislativă prevede şi posibilitatea concesionării respectivelor terenuri, pe durata 
existenţei construcţiei, la preţuri practicate în cazuri similare de unităţile administrativ-
teritoriale, în cazul în care partidele politice nu îşi manifestă intenţia de cumpărare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţa din 20 aprilie 2010. 
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Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.162 din 25 ianuarie 
2010, care nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative şi avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.1144 din 7 octombrie 2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea 
art. II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi 
pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 

 
 
 

                       PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                        Daniel Buda                                  Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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