
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                        
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr.32/319/2010 

                                    Bucureşti, 13.09.2012  
                          PL x. 651/2010 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.562/2004 

privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe 

care acestea le au în administrare 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele 
locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, trimis cu adresa nr. PL.x. 651 
din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat cu nr. 32/319 din 21.11.2010.  
 Consiliul Legislativ, cu nr. 562/05.05.2010, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observaţii şi propuneri.  
 Guvernul, cu nr. 1737 din 06.07.2010 a exprimat un punct de vedere negativ.  
 Ulterior, la solicitarea Comisiei, Guvernul a transmis adresa  nr. 5217/DRP din 
14.08.2012, prin care precizează că nu susţine adoptarea aceste iniţiative legislative.  
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 22/578 din 03.02.2011 a avizat 
negativ această propunere legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, cu nr. 26/1706 din 24.11.2010 a avizat negativ această propunere legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PLx 651 din 16.11.2010 a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 din Legea 
nr. 562/2004 în sensul creării cadrului legal pentru cumpărarea, de către angajaţii 
instituţiilor menţionate în lege, a locuinţelor de serviciu repartizate acestora ulterior datei 
de intrare în vigoare a legii, respectiv 12 decembrie 2004.  

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterile din data de 11 septembrie 2012 a participat în calitate de invitat, 
în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul secretar de stat Dan Tătaru, şeful Departamentului pentru relaţia cu 
Parlamentul şi informare publică din Ministerul Apărării Naţionale.  



4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

5. Senatul, în şedinţa din 25 octombrie 2010, a adoptat această propunere 
legislativă.  

6.  La lucrările Comisiei din 11 septembrie 2012 au fost prezenţi 14 deputaţi din 
totalul de 23 de membri. 
 În urma dezbaterilor din 2010, 2011 şi 2012 şi a corespondenţei purtate cu toate 
instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, membrii 
Comisiei au constatat următoarele:   

- după data intrării în vigoare a Legii nr. 562/2004 au fost construite sau finalizate 
puţine locuinţe, majoritatea acestora fiind de intervenţie şi nu de serviciu. Astfel, MApN 
are în administrare o scară de bloc cu 23 apartamente şi nu este de acord cu înstrăinarea. 
MAI are în administrare 151 locuinţe de serviciu construite sau repartizate după data 
intrării în vigoare a legii, pe care nu vrea să le vândă. SPP, STS şi SIE nu au locuinţe de 
serviciu care să facă obiectul prezentei iniţiative. 

- din discuţiile cu iniţiatorul acestei propuneri legislative a reieşit faptul că intenţia 
domniei sale este de a rezolva situaţia chiriaşilor MApN care nu pot beneficia de aceleaşi 
condiţii ca şi ceilalţi colocatari ai aceluiaşi bloc datorită finalizării lucrărilor ulterior 
intrării în vigoare a legii. Ori, prin modificarea propusă nu se face distincţie între 
categoriile de beneficiari, respectiv angajatorii acestora, motiv pentru care, în condiţiile 
crizei economice şi al imposibilităţii construirii unor noi locuinţe de serviciu, instituţiile 
din sectorul de securitate ar putea să rămână fără astfel de imobile.  

- reprezentanţii Guvernului, împreună cu membrii Comisiei, vor analiza şi vor 
propune soluţii pentru aceste cazuri particulare.  

 
 Din aceste motive, membrii Comisei propunem plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea acestei iniţiative legislative.  

 
 
 
 
 

    Preşedinte,  
 
 
 
 
 

      Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Daria Cotoc  
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