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   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
             Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR II COMUN asupra 

proiectului de Lege  pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, 

proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei 

juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii 

speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, retrimis spre dezbatere în 

fond, Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea examinării și depunerii unui nou raport 

comun cu adresa nr. Plx. 393/2016 din 19 septembrie 2017. 

 

PREŞEDINTE,     PREȘEDINTE, 
           Eugen NICOLICEA         Florin Claudiu ROMAN 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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RAPORT SUPLIMENTAR II COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind 
reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
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reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 
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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“  a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolul de Stat„ pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, trimis cu 
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adresa nr. PL x 393 din 3 octombrie 2016,  înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-11/1052  din 4 
octombrie  2016, respectiv cu nr. 4c-6/416 din 4 octombrie  2016. 

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

Senatul, în calitatea de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 septembrie 2016. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 403 din 27 aprilie 2016, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 

propuneri. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin avizul nr.4c-2/628 din 11 octombrie 2016, a avizat negativ proiectul de 

lege. 
Guvernul României, prin punctul de vedere nr. 998/DPSG din 25.05.2016 şi nr.479/DRP/03.02.2017, nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

101/2011, astfel încât secretarii de stat să fie exceptaţi de la aplicarea prevederilor acestui act normativ (care limitează numărul 
de deplasări dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, la una pe luna, cu orice mijloc de 
transport), şi să li se aplice prevederile Hotărârii Guvernului nr.69/2005, care le dă dreptul la 4 deplasări dus-întors. 

Pentru această inițiativă legislativă s-a întocmit Raportul comun nr. 4c-6/416, respectiv nr. 4c-11/1052 din data de 30 
martie 2017, prin care s-a propus respingerea inițiativei legislative, precum și Raportul suplimentar comun nr. 4c-6/213, 
respectiv 4c-11/1052 din 20 iunie 2017 prin care s-a propus adoptarea inițiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

În ședința din 19 septembrie 2017, Plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege comisiilor pentru 
o nouă reexaminare și pentru depunerea unui raport suplimentar. În motivarea retrimiterii s-a precizat că în textul art. 147  
adoptat de Senat s-a omis nominalizarea subsecretarilor de stat. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 12 decembrie 2017. 
La lucrările şedinţei au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 6 
februarie 2018. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
participat la dezbateri  22 deputaţi. 

 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea 
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situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, cu amendamentul admis redat în Anexa la prezentul Raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
      

                        PREȘEDINTE,                                                                            PREŞEDINTE, 
                    Eugen NICOLICEA                                                                 Florin Claudiu ROMAN 
 
      SECRETAR,                                                                                SECRETAR, 
     Costel Neculai DUNAVA                     Simona BUCURA - OPRESCU 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar, Paul Șerban                                                                                                                                                                                                                                          Sef serviciu, Sofia Chelaru 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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                                                                                                                                              Anexa 

 
AMENDAMENT ADMIS 

 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text Senat  Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

  Lege 
pentru modificarea art.147 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 
privind reglementarea condiţiilor pentru 

vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea 

Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, a 

imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile, pentru reglementarea 

cheltuielilor de cazare în unele situaţii 
speciale, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative 
 

Nemodificat  

2.   Articol unic. Articolul 147 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea 
condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, a imobilelor 
proprietatea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor 

Nemodificat  
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imobile, pentru reglementarea 
cheltuielilor de cazare în unele situaţii 
speciale, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.851 din 30 noiembrie 2011, aprobată 
cu completări prin Legea nr.382/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
3. Art. 147 - Persoanele care 

ocupă funcţii de demnitate 
publică numite sau funcţii 
asimilate funcţiilor de 
demnitate publică, altele decât 
miniştrii şi asimilaţii acestora, 
precum şi înalţii funcţionari 
publici beneficiază lunar de o 
deplasare dus-întors între 
municipiul Bucureşti şi 
localitatea în care îşi au 
domiciliul, cu orice mijloc de 
transport, ale cărei cheltuieli se 
decontează în condiţiile legii. 
 

„Art.147.- Persoanele care ocupă funcţii 
de demnitate publică numite sau funcţii 
asimilate funcţiilor de demnitate publică, 
altele decât miniştrii, secretarii de stat şi 
asimilaţii acestora, precum şi înalţii 
funcţionari publici beneficiază lunar de o 
deplasare dus-întors între municipiul 
Bucureşti şi localitatea unde îşi au 
domiciliul, cu orice mijloc de transport, 
ale cărei cheltuieli se decontează în 
condiţiile legii.” 
 

„Art.147.- Persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate publică numite 
sau funcţii asimilate funcţiilor de 
demnitate publică, altele decât 
miniştrii, secretarii de stat şi 
asimilaţii acestora, subsecretarii 
de stat,  precum şi înalţii 
funcţionari publici beneficiază 
lunar de o deplasare dus-întors între 
municipiul Bucureşti şi localitatea 
unde îşi au domiciliul, cu orice 
mijloc de transport, ale cărei 
cheltuieli se decontează în 
condiţiile legii.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
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