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RAPORT                                                                       
asupra proiectelor de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naţionale, 

Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi a Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale de a vinde personalului propriu locuinţele de serviciu pe 

care acestea le au în administrare  
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu 
modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere 
şi avizare în fond, în procedură obişnuită, cu: 

 
a. Proiectul de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a vinde 

personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acesta le are în administrare, 
trimis cu adresa nr. P.L.X – 688 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/ 636 din 
11 noiembrie 2004; 

b. Proiectul de Lege privind autorizarea Serviciului Român de Informaţii de a vinde 
personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acesta le are în administrare, 
trimis cu adresa nr. P.L.X – 690 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/ 637 din 
11 noiembrie 2004; 

c. Proiectul de Lege privind autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază de a vinde 
personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acesta le are în administrare, 
trimis cu adresa nr. P.L.X – 692 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/ 637 din 
11 noiembrie 2004; 

d. Proiectul de Lege privind autorizarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de a 
vinde personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acesta le are în 
administrare, trimis cu adresa nr. P.L.X – 691 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu 
nr. 32/ 638 din 11 noiembrie 2004; 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia 

întocmeşte un singur raport pentru toate proiectele menţionate mai sus, acestea având 
acelaşi obiect de reglementare. 

aparare



Consiliul Legislativ, cu nr. 1166/14.07.2004, nr. 1227/26.07.2004,                   
nr. 1324/11.08.2004, respectiv nr. 1245/29.07.2004, a avizat favorabil aceste proiecte de 
lege, cu  observaţii şi propuneri.  

 
Din analiza comparativă a proiectelor menţionate mai sus, la lit. a-d, membrii 

comisiei au constatat faptul că există redactări identice atât între prevederile acestora cât şi 
cu cele ale proiectului de Lege privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu locuinţele de 
serviciu pe care acestea le au în administrare, proiect ce a  fost supus spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor la data de 9 noiembrie 2004. S-a mai constatat 
faptul că adoptarea acestor iniţiative legislative ar crea un paralelism legislativ şi ar  
încălca principiul unicităţii reglementării în materie, prevăzut prin cuprinsul art. 13 alin.(1) 
şi al   art. 15 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 

 
2. Proiectele de lege fac parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă potrivit  

art. 74 alin. (2) din Constituţie. 
3. La lucrări au fost prezenţi un număr de 25 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 

comisiei. 
4. Proiectul de lege, potrivit art. 75 alineatele (1) şi (3)  din Constituţia României şi 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a acestei 
Camere. 

5. Aceste proiecte de lege au fost respinse de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 
2004. 

 
Potrivit art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectele de lege au fost 

dezbătute în şedinţa comisiei din data de 16 noiembrie 2004. 
În urma dezbaterilor, pentru considerentele sus-menţionate, membrii Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu unanimitate de voturi pentru, au 
hotărât, să solicite Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestor proiecte de lege. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 
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 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectelor de Lege privind autorizarea 
Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie 
şi Pază şi a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de a vinde personalului propriu 
locuinţele de serviciu pe care acestea le au în administrare, trimise cu adresa                   
nr. P.L.X – 688 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/636 din 11 noiembrie 2004, 
adresa nr. P.L.X – 690 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/637 din 11 noiembrie 
2004, adresa nr. P.L.X – 692 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu nr. 32/639 din 11 
noiembrie 2004, şi respectiv adresa nr. P.L.X – 691 din 10 noiembrie 2004 şi înregistrat cu 
nr. 32/ 638 din 11 noiembrie 2004. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectele de lege fac parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 

 
 
 

 


