
                                                                                                    

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,   13 noiembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/1883  
   ECOLOGIC  
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 
pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate 
sediilor partidelor politice, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu 
adresa nr.Pl.-x 587 din 18 septembrie 2007. 
 
 
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES 
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,              13 noiembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU                  Nr. 26/1883 
    ECOLOGIC  

                           
RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 

 
  1. Cu adresa nr.Pl.-x 587 din 18 septembrie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.458 din 10.04.2007; 
- avizul  negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.504 din 8.10.2007 ;  
- punctul de vedere al Guvernului nr.943 din 26.04.2007. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa din 12 
noiembrie 2007.  
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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, 
în sensul că partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spaţiu destinat 
sediului, cu condiţia ca acesta să fi fost deţinut cu chirie cel puţin şase luni anterior datei depunerii cererii de 
cumpărare. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului 
Camerei Deputaţilor aprobarea acesteia, cu amendamentele admise în anexă. 
  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 10 septembrie 2007. 
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, din totalul de 29 membrii ai 
Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  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 examinării propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea cu amendamentele 
admise în anexă,  a propunerii legislative. 

 
 
  PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
  

                  RELU FENECHIU                      SERES DENES 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:  
 

 
Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Text  

propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)
  

 
Motivare 

 

1.   LEGE 
pentru modificarea 
articolului 4 al Legii 
nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea 
statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale, 
destinate sediilor partidelor 
politice. 
 

LEGE 
pentru modificarea 
alineatelor (1) şi (2) ale 
art. 4 din Legea nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea 
statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale, 
destinate sediilor partidelor 
politice. 
 

 
Tehnică legislativă. 

2.  Articol unic – Articolul 4 din 
Legea nr.90/2003 privind 
vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ 
teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 

Articol unic – Alineatele 
(1) şi (2) ale articolului 4 
din Legea nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea 
statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale, 
destinate sediilor partidelor 
politice, publicată în 

Tehnică legislativă. 
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nr.200 din 27 martie 2003, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.200 
din 27 martie 2003, cu 
completările ulterioare, se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

3.  
 Art.4 – (1) 
Partidele politice pot 
cumpăra în fiecare 
unitate administrativ-
teritorială un singur 
spaţiu, destinat sediului 
acestora, la valoarea de 
inventar a acestuia. 
Spaţiul care urmează a fi 
astfel cumpărat trebuie 
să fi fost deţinut cu chirie 
cel puţin 3 luni anterior 
introducerii cererii de 
cumpărare de către 
partidul politic respectiv. 
 (2) Partidele 
politice pot cumpăra în 
municipiul Bucureşti un 
spaţiu pentru organizaţia 
municipiului Bucureşti şi 
câte un spaţiu pentru 

 
 “Art.4 – (1) Partidele 
politice pot cumpăra în 
fiecare unitate administrativ-
teritorială un singur spaţiu, 
destinat sediului acestora, la 
valoarea de inventar a 
acestuia. Spaţiul care 
urmează a fi astfel cumpărat 
trebuie să fi fost deţinut cu 
chirie cel puţin 6 luni 
anterior introducerii cererii 
de cumpărare de către 
partidul politic respectiv. 
 
 
 (2) Partidele politice 
pot cumpăra în municipiul 
Bucureşti un spaţiu pentru 
organizaţia municipiului 
Bucureşti şi câte un spaţiu 
pentru organizaţiile fiecărui 

 
 Art.4.- (1) Partidele 
politice pot cumpăra în 
fiecare unitate 
administrativ-teritorială un 
singur spaţiu, destinat 
sediului acestora, la 
valoarea de inventar a 
acestuia. Spaţiul care 
urmează a fi astfel cumpărat 
trebuie să fi fost deţinut cu 
chirie de către partidul 
politic.       
 
 
 
 (2) Partidele politice 
pot cumpăra în municipiul 
Bucureşti un spaţiu pentru 
organizaţia municipiului 
Bucureşti şi câte un spaţiu 
pentru organizaţiile fiecărui 

 
Soluţia legiuitorului 
din anul 2003 de a 
stabili o condiţiei 
referitoare la 
deţinerea cu chirie a 
spaţiului utilizat de 
un partid politic, s-a 
dovedit a fi total 
inadecvată pentru 
sprijinirea partidelor 
politice. 
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organizaţiile fiecărui 
sector al municipiului 
Bucureşti, destinat 
sediilor acestor 
organizaţii, la valoarea 
de inventar a acestora. 
Spaţiul care urmează a fi 
astfel cumpărat trebuie 
să fi fost deţinut cu chirie 
cel puţin 3 luni anterior 
intrării în vigoare a 
prezentei legi de către 
partidul politic respectiv. 
 

sector al municipiului 
Bucureşti, destinat sediilor 
acestor organizaţii, la 
valoarea de inventar a 
acestora. Spaţiul care 
urmează a fi astfel cumpărat 
trebuie să fi fost deţinut cu 
chirie cel puţin 6 luni 
anterior introducerii cererii 
de cumpărare de către 
partidul politic respectiv. 

sector al municipiului 
Bucureşti, destinat sediilor 
acestor organizaţii, la 
valoarea de inventar a 
acestora. Spaţiul care 
urmează a fi astfel cumpărat 
trebuie să fi fost deţinut cu 
chirie de către partidul 
politic respectiv.       
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
 

 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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