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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 85/1992 
 
 

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 şi completarea Legii 85/1992, trimisă cu adresa 
nr. Pl. x. 884 din 21 decembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/1291 din 22 decembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor 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. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 8 februarie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 
15 decembrie 2010. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.2 al art.1 din Legea 
nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi 
din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul exceptării de la vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului inclusiv a 
spaţiilor care nu constituie unităţi locative de sine stătătoare, respectiv garsoniere sau apartamente cu 
baie şi bucătărie proprie, întrucât, aşa cum se arată în Expunerea de motive, iniţial acestea nu au fost 
construite ca locuinţe. Iniţiatorii exemplifică în acest sens cu unităţile de cazare a personalului necesar 
pentru intervenţii, precum şi cu căminele de nefamilişti. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 1150 din 
23 septembrie 2010 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 2763 din 8 
noiembrie 2010, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea acestei iniţiative legislative întrucât textul propunerii este neclar, expunerea de 
motive nu prezintă informaţii cu privire la impactul socio-economic pe termen scurt şi lung, inclusiv 
evaluarea costurilor şi beneficiilor, iar propunerea legislativă nu prevede măsuri tranzitorii cu scopul 
corelării celor două reglementări. 

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

 
 
               PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
                Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Iuliana Fuiorea 
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