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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI 

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
Bucureşti,   10.11.2010   

Nr.   26/646 Nr. Nr.32/439/2009      

                                                                 
   

    Către 

  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării 

acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social, trimisă Comisiei  

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr.Pl.x425 din 16 septembrie 2009. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

    PREŞEDINTE, 

SULFINA BARBU 
 

        COSTICĂ CANACHEU 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI  

SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
   

Bucureşti, 
  
 10.11.2010   

Nr.   26/646 Nr. Nr.32/439/2009                  
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra propunerii legislative privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea  

Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora  
în obiective de utilitate publică, cu caracter social 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

sesizate, prin adresa nr. Pl.x 425 din 16 septembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii legislative 

privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în 

scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.436/06.05.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/816/29.09.2009) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.480/6.10.2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1410/02.06.2009) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transferarea cazărmilor, terenurilor şi unităţilor aferente acestora, 

care sunt dezafectate şi se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al unităţilor administrativ – 

teritoriale în a căror rază teritorială sunt situate şi în administrarea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, respectiv a 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea acestora. 

 Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 9 septembrie 2009. 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: potrivit 

Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, această instituţie administrează bunurile din 

domeniul public sau privat al statului aflate în patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în 

funcţie de regimul lor juridic, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Trecerea unor imobile dezafectate din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se poate realiza în condiţiile Legii nr.213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea acestora, prin 

analizarea fiecărui caz în parte, ţinând seama de faptul că nu toate cazărmile disponibile se pretează la transformările propuse 

de iniţiatori. Iniţiatorii  nu au prevăzut implicaţiile bugetare ale acestui demers legislativ iar, potrivit prevederilor art.15 din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazurile în care se fac propuneri de 

elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate 

prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor. 

 În cadrul dezbaterilor la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost aduse 

amendamente care ulterior s-au respins şi pe care le prezentăm în Anexa la prezentul Raport, conform prevederilor art.97 

alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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   Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate, în data de 6 octombrie 2009 Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv în data de 9 noiembrie 2010 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrări a fost prezent în 

calitate de invitat, domnul Mihail Vasile Orzun – secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

La dezbateri au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 32 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 5 abţineri) de Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi cu unanimitate de voturi de Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 
    

PREŞEDINTE, 
 

                          PREŞEDINTE, 
 

SULFINA BARBU 
 

   COSTICĂ CANACHEU 

 
       Expert, Roxana Feraru 

    
                                                                    Şef serviciu, Mihai Ţăranu 
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ANEXA 

I. Amendamente respinse 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera 
decizională 

  0 1 2 3 4 
1.   

LEGE 
privind transmiterea cazărmilor 
dezafectate din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor locale, în 
scopul  transformării acestora în 
obiective de   utilitate publică, cu 

caracter social 
 

 
LEGE 

privind transmiterea cazărmilor 
dezafectate din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor locale şi judeţene în scopul 
transformării acestora în obiective de 

utilitate publică 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 
 

a) Argumente pentru 
susţinere: 
Pentru a nu contraveni 
autonomiei consiliilor 
locale conferite de Legea 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001, s-a 
eliminat restricţia privind 
destinaţia transformării 
cazărmilor limitată doar 
la obiective de utilitate 
publică cu caracter 
social. 
b) Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.   Art. 1. – Cazărmile, 
terenurile şi utilităţile 

 Art. 1. – Cazărmile, terenurile şi 
utilităţile aferente acestora, care sunt 

Argumente pentru 
respingere: 

Camera 
Deputaţilor 
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aferente acestora, care sunt 
dezafectate şi se află în 
administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, se transferă 
în domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror 
rază teritorială sunt situate şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
municipiilor şi oraşelor, respectiv, 
a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz, 
la solicitarea acestora. 

dezafectate şi se află în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, se 
transferă în domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale în a căror rază 
teritorială sunt situate şi în administrarea 
consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor 
şi comunelor, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, la solicitarea 
acestora. 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 

 

În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 
 
 
 
 
 

3.   Art. 2. – (1) Cazărmile, 
terenurile şi utilităţile aferente 
acestora prevăzute la art. 1 se 
transformă şi se amenajează la 
solicitarea consiliilor locale, 
ale municipiilor şi oraşelor, 
respectiv, a consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, în 
obiective de utilitate publică cu 
caracter social.  
 (2) Prin obiective de 
utilitate publică cu caracter 
social se înţeleg aşezămintele 
sociale, centrele de zi şi 
rezidenţiale pentru persoane 
cu nevoi speciale şi orice alte 
amplasamente, în scopul 
facilitării prestării serviciilor 
sociale, astfel cum acestea 
sunt definite la art.5 lit.d) din 

 Art. 2. – (1) Cazărmile, terenurile şi 
utilităţile aferente acestora prevăzute la 
art.1  se transferă/se transformă şi se 
amenajează ca obiective de utilitate 
publică de interes comunitar, prin 
hotărâri ale consiliilor locale, 
respectiv ale consiliilor locale 
aparţinând sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz. 
 
 
 (2) Se elimină. 
 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 
 

Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Legea nr.47/2006 privind 
sistemul naţional de asistenţă 
socială. 
 

4.   Art.3 – Beneficiarii 
obiectivelor de utilitate 
publică cu caracter social 
prevăzute la art.2  alin.(1) 
sunt persoanele, familiile, 
grupurile sau comunităţile 
aflate în situaţiile de 
dificultate, vulnerabilitate sau 
dependenţă. 

 Art. 3 - În situaţia în care 
administraţiile locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale nu doresc să 
preia cazărmile dezafectate, 
terenurile şi utilităţile aferente 
acestora deoarece nu au capacitatea 
de a le amenaja, ele se pot transfera 
în domeniul public al consiliilor 
judeţene pe raza cărora sunt 
amplasate, la solicitarea acestora şi 
vor fi transformate sau reabilitate, 
după caz, în obiective de interes 
comunitar.  
 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 

 

a) Argumente pentru 
susţinere: 
Datorită faptului că este 
posibil ca unele 
administraţii locale să nu 
aibă nevoie de aceste 
cazărmi şi terenuri 
dezafectate sau să le 
lipsească fondurile 
necesare amenajării lor, 
se prevede posibilitatea 
solicitării de atribuire, în 
acest caz, a consiliului 
judeţean în a căror rază 
teritorială sunt situate, 
menţinând însă condiţia 
preluării în domeniul 
public şi caracterul 
utilizării doar în interes 
comunitar. 
b) Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 

Camera 
Deputaţilor 

5.   Art. 4. – (1) La solicitarea 
consiliilor locale ale municipiilor 

 Art. 4. – (1) La solicitarea consiliilor 
locale ale municipiilor, oraşelor, 

Argumente pentru 
respingere: 

Camera 
Deputaţilor 
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şi oraşelor, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, Ministerul 
Apărării Naţionale pune la 
dispoziţia acestora lista 
cuprinzând inventarul 
cazărmilor, al terenurilor 
precum şi al utilităţilor 
dezafectate, aflate în raza lor 
administrativ-teritorială şi care 
se pot transforma în 
amplasamente cu destinaţia 
prevăzută la art. 2. 
 (2) Consiliile locale ale 
municipiilor şi oraşelor, respectiv, 
a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz, 
analizează lista cazărmilor, 
terenurilor şi utilităţilor 
dezafectate prevăzute la art.1, 
după următoarele criterii: 
 a) identificarea 
caracteristicilor tehnice şi a 
amplasamentului cazărmii 
dezafectate, imobil ori teren sau 
imobil şi teren, după caz; 
 b) inventarierea utilităţilor 
de care acestea dispun; 
 c) gradul de uzură al 
acestora. 
 

comunelor şi judeţelor, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz, 
Ministerul Apărării Naţionale pune la 
dispoziţia acestora lista cuprinzând 
inventarul cazărmilor, al terenurilor 
precum şi al utilităţilor dezafectate, aflate 
în raza lor administrativ-teritorială care 
se pot transforma în amplasamente cu 
destinaţia prevăzută la art. 2. 
 
 
 (2) Se elimină. 
 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 
 

În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Art. 5. – Transmiterea 
cazărmilor, terenurilor şi 
utilităţilor dezafectate se face 

 Art. 5. – Transmiterea cazărmilor, 
terenurilor şi utilităţilor dezafectate se 
face prin protocol de predare-preluare, 

a) Argumente pentru 
susţinere: 
Pentru claritatea 

Camera 
Deputaţilor 
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prin protocol de predare-
preluare, încheiat între cele 
două părţi interesate, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

 

încheiat între ambele părţi interesate, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 

 

exprimării. 
b) Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 

7.   Art. 6. – Transformarea si 
reamenajarea cazărmilor, 
terenurilor si utilităţilor 
prevăzute la art. 1 se finanţează 
din bugetele consiliilor locale ale 
municipiilor şi oraşelor respectiv 
al a  consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, în a căror 
rază teritorială sunt situate, 
(precum şi) din subvenţii de la 
bugetul de stat, fonduri europene 
destinate  acestui scop, 
sponsorizări, donaţii şi orice alte 
surse de finanţare legale. 
 

 Art. 6. – Transformarea si 
reamenajarea cazărmilor, terenurilor si 
utilităţilor prevăzute la art. 1 în 
obiective de interes comunitar se 
finanţează din bugetele consiliilor locale 
ale municipiilor, oraşelor, comunelor si 
judeţelor, respectiv consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, după 
caz, în a căror rază teritorială sunt 
situate, (precum şi) din subvenţii de la 
bugetul de stat, precum şi din fonduri 
europene destinate  acestui scop, din 
sponsorizări, donaţii şi orice alte surse de 
finanţare legale. 
 
(Autori: deputat Sorin Zamfirescu – PD-

L) 
 

Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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8.   Art.7 – (1) Reprezentanţii 
consiliilor locale ale municipiilor şi 
oraşelor, respectiv, după caz, ai a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, întocmesc 
programe în scopul amenajării 
cazărmilor, terenurilor şi 
utilităţilor dezafectate, în vederea 
construirii, amenajării şi dotării 
amplasamentelor de utilitate 
publică cu caracter social. 
 (2) Punerea în aplicare a 
programelor prevăzute la alin.(2) 
revine reprezentanţilor consiliului 
local şi ai primăriilor în a căror 
rază teritorială sunt situate 
cazărmile, terenurile şi utilităţile 
dezafectate. 
 (3) Costurile de proiectare 
şi execuţie sunt suportate din 
bugetele consiliilor locale ale 
municipiilor şi oraşelor, respectiv 
ale consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz. 

 Art. 7 - Prezenta lege intră în 
vigoare la 90 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 
 

(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 

Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

9.   Art. 8 - Prezenta lege 
intră în vigoare la 6 luni de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

 Art. 8 - Se elimină. 
 
(Autor: deputat Sorin Zamfirescu – PD-L) 
 

Argumente pentru 
respingere: 
În urma dezbaterilor, 
membrii celor două 
comisii sesizate în fond 
au adoptat un raport de 
respingere a propunerii 
legislative. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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