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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.x- 446 din 30 
octombrie 2007, retrimis Comisiei în vederea reexaminării.  
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,    SECRETAR, 
 
 
        RELU FENECHIU                  SERES DENES       
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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 

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

 
 

  1. Cu adresa nr.Pl.x- 446 din 4 iunie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
în vederea dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.4 
din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau 
a unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
  Plenul Camerei Deputaţilor a dispus, în şedinţa din 30 octombrie 
2007, ca proiectul de Lege şi Raportul aferent să fie retrimise Comisiei în vederea 
reexaminării. 
 
  Proiectul de Legea şi Raportul aferent au fost dezbătute şi analizate 
în fond, în şedinţa din 12 noiembrie 2007. 
 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.194 din 19.02.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 

Pl.x.446 din 11.09.2007 ;  
- punctul de vedere al Guvernului nr.537 din 02.03.2007. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea 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,  noutatea 
reglementării constând în eliminarea condiţiei – existentă în prezent în legea de 
bază – privind deţinerea cu chirie a spaţiului utilizat de un partid politic cel puţin 
trei luni înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.90/2003. 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative, motivat de faptul că:  
 
  - intenţia de reglementare şi spiritul legii translatate normelor 
instituite stabilesc, în mod imperativ, cerinţele necesare de îndeplinit la intrarea 
în vigoare a legii şi nicidecum, existenţa unor situaţii ulterioare, care ar putea fi 
determinate, spre exemplu, de înfiinţarea unor noi entităţi juridice, ori crearea 
condiţiilor necesare care să permită încadrarea în normele statuate, ipoteze care, 
în mod evident, nu au fost avute în vedere la fundamentarea şi motivarea 
soluţiilor legislative. Aşadar, utilizarea instituţiei modificării normative a legii, în 
forma propusă, vine în contradicţie cu spiritul legii, întrucât excede situaţia 
imperativ stabilită de legiuitor conform intenţiei sale de reglementare, deci, ar fi 
afectate dispoziţiile legale, în substanţa lor, întrucât legiuitorul a stabilit că „ 
Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se 
reînscriu în condiţiile Legii partidelor politice nr.14/2003.” 
 
  - Totodată, având în vedere că spaţiile în cauză se află în 
proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit principiului 
autonomiei locale, statuat de art.120 alin.(1) din Constituţie şi având în vedere 
prevederile art.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
este necesar, în prealabil, şi consultarea Federaţiei Autorităţilor Locale din 
România. Consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale este prevăzută de art.4 pct.6 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată de România prin 
Legea nr.199/1997. 
 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
împrumutând acest caracter de la legea asupra căreia realizează intervenţia 
legislativă. 
 
  3. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 
mai 2007. 
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  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, 
din totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
 
  Comisia a reexaminat propunerea legislativă şi Raportul aferent şi a 
hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea Raportului iniţial. 
 
  5. La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative.  
  
  6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
  Comisia, în urma reexaminării, propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative şi menţinerea Raportului iniţial.  
 
 
   

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,  

  
       RELU FENECHIU                    SERES DENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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Pl.x- 446/2007 
N  O  T  Ă 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
  Plenul Camerei Deputaţilor a dispus, în şedinţa din 30 octombrie 
2007, ca proiectul de Lege şi Raportul aferent să fie retrimise Comisiei în vederea 
reexaminării. 
  Proiectul de Legea şi Raportul aferent au fost dezbătute şi analizate 
în fond, în şedinţa din 12 noiembrie 2007. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;  
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea 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,  noutatea 
reglementării constând în eliminarea condiţiei – existentă în prezent în legea de 
bază – privind deţinerea cu chirie a spaţiului utilizat de un partid politic cel puţin 
trei luni înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.90/2003. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative. 
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 mai 
2007. 
  Comisia a reexaminat propunerea legislativă şi Raportul aferent şi a 
hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea Raportului iniţial. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative.   
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
  Comisia, în urma reexaminării, propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative şi menţinerea Raportului iniţial. 
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