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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

  

  
 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 
 
Nr.4c-6/488 
Bucureşti, 27.02.2018 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
 
 

Nr. 4c-12/1229/2017  
București, 27.02.2018 

 
 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea unor acte normative, trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranța 
națională pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 448 
din 11 decembrie 2017. 

 
 
 
 
 

ViCEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 

Ion CĂLIN Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
 
Nr.4c-6/488 
Bucureşti, 27.02.2018 
 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  
 

 
Nr. 4c-12/1229/2017 
București, 27.02.2018 

             
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative  

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

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională , au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte 

normative , transmisă cu adresa nr. Plx.448 din 11 decembrie 2017 înregistrată cu nr.4c-6/488 din 12 decembrie 
2017, și respectiv cu nr. 4c-12/1229/2017. 

 
 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) și (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin(8) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 
 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.790/2.10.2017) 
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  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative, respectiv a Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi a Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, propunându-se ca 
suma compensatorie acordată pentru chirie să poată fi utilizată fie în vederea achitării chiriei, fie în vederea achitării 
ratei/fracţiunii din rată pentru achiziţia unei locuinţe. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea propunerii 
legislative a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi-a desfăşurat lucrările în data de 20 februarie 
2018. La dezbaterile  Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din totalul de 21 de membri au 
fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 27 februarie 
2018. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei  au participat la şedinţă 25 deputați. 

La dezbaterile care au avut loc în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au participat în calitate de invitați, domnul Bogdan Samoilă, 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și domnul Florin Bucur, șef serviciu în cadrul Miisterului 
Apărarării Naționale. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în 
Anexa care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ion CĂLIN 

PREŞEDINTE,  
Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
SECRETAR, 

Angelica FĂDOR 

 
SECRETAR,  

Dumitru LUPESCU 

 
 
                     
                       Șef serviciu, Sofia Chelaru                                                                      
                      Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                              Consilier parlamentar, Daria Cotoc    
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ANEXA 
 
 

Amendamente admise  
asupra Pl.x 448/2017, propunere  legislativă pentru modificarea unor acte normative 

 
 

 

Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

1.  
 LEGE pentru modificarea unor acte 

normative 
Nemodificat  

2.  

 Art. I – La articolul 31 din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
440 din 24 februarie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

Art. I – La articolul 31 din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 440 din 24 februarie 
2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
alineatul (11) se introduc două 
noi alineate, alineatele (12) și 
(13), cu următorul cuprins: 
 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

3.  

Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului - Art. 31  

(1) Poliţistul numit în prima funcţie 
sau mutat în interesul serviciului într-o 
altă localitate decât cea în care îşi are 
domiciliul şi care nu deţine locuinţă 
proprietate personală în acea 
localitate, nici el şi nici soţia/soţul 
acestuia, în situaţia în care nu i se 
poate asigura spaţiu de locuit 
corespunzător, are dreptul la o 
compensaţie pentru chirie de până la 
50% din salariul de bază. 

 

 
 
(1) Polițistul numit în prima funcţie 
sau mutat în interesul serviciului 
într-o altă localitate decât cea în 
care îşi are domiciliul şi care nu 
deţine locuinţă proprietate 
personală în acea localitate, nici el 
şi nici soţia/soţul acestuia, în 
situaţia în care nu i se poate asigura 
spaţiu de locuit corespunzător, are 
dreptul la o compensaţie pentru 
chirie sau plata ratei/fracțiuni din 
rata unui împrumut contractat în 
vederea achiziționării unei 
locuințe, în cuantum de până la 
50% din salariul de bază. 

 
 
(1) Se elimină 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională. 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului. 

Așa cum rezultă din 
Expunerea de motive 
a propunerii 
legislative, prin textul 
normativ propus 
inițiatorii au avut în 
vedere identificarea 
unei soluții care să 
sporească loializarea 
polițiștilor/cadrelor 
militare față de 
instituțiile în care își 
desfășoară 
activitatea, față de 
valorile și principiile 
statului român și ale 
Uniunii Europene, în 
spiritul unei deserviri 
cât mai competente și 
adecvate a 
beneficiarului 
activității lor.  
Așadar, considerăm 
că intenția de 
reglementare a 
legiuitorului a fost 
aceea a implementa 
doar o opțiune de 
utilizare a 
compensației lunare 
pentru chirie, care se 
acordă și în prezent 
acelorași categorii de 
personal îndreptățite,  
pentru plata ratei sau 
a unei fracţiuni din 
rata aferentă 
creditului 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

ipotecar/imobiliar 
destinat achiziţionării 
unei locuinţe.  
 

Pentru a nu modifica 
sau completa textul 
alin. (1) și (2) de la 
articolul 31 din Legea 
nr.360/2002, în 
condițiile în care în 
acest text se regăsește 
noțiunea de salariu de 
bază ce nu mai face 
parte din sistemul 
actual de salarizare 
aferent polițiștilor, iar 
înlocuirea acesteia ar 
putea avea influențe 
în ceea ce privește 
stabilirea anuală a 
nivelului 
compensației lunare 
pentru chirie prin acte 
normative privind 
măsuri fiscal-
bugetare, 
considerăm 
oportună 
menținerea formei 
în vigoare a alin.(1) 
al art.31 din Legea 
nr.360/2002 și 
introducerea unor 
alineate distincte 
după alin.(11) al 
art.31 din Legea 
nr.360/2002, 
respectiv (12) și (13), 
a căror 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

implementare să 
mențină cheltuielile 
bugetare în același 
cuantum cu cel 
actual.  

4.  

  „(12) Polițistul care 
îndeplinește condiţiile de 
acordare a compensaţiei 
lunare pentru chirie potrivit 
alin. (1) şi (11) şi care 
contractează un credit 
ipotecar/imobiliar destinat 
achiziţionării unei locuin ţe, 
beneficiază de compensaţia 
lunară pentru chirie, pe o 
perioadă ce nu poate depăşi 
durata de derulare a creditului 
respectiv, pentru plata ratei 
sau a unei fracţiuni din rata 
aferentă creditului. În această 
situaţie, compensaţia lunară 
pentru chirie se acordă în 
cuantumul prevăzut la alin. 
(1), dar nu poate depăşi rata 
lunară plătit ă pentru creditul 
ipotecar/imobiliar. 

(13) În situaţia prevăzută 
la alin. (12), compensaţia 
lunară pentru chirie se acordă 
pentru o singură locuință 
achiziționată pe timpul 
carierei. Compensaţia lunară 
pentru chirie nu se poate 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

acorda concomitent pentru 
situaţia prevăzută la alin. (1) şi 
(11) şi pentru situaţia 
prevăzută la alin. (12), caz în 
care polițistul optează pentru 
una dintre aceste situații.” 

 
 
Autori: Comisia pentru 

apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

 

5.  

 Art. II. – La art. 201 din Legea nr. 
80 / 1995 privind statutul cadrelor 
militare, alineatele (1)–(3) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

Art. II. La articolul 20 1 din 
Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 155 
din 20 iulie 1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (21) şi (22) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională. 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului. 

6.  

Legea nr. 80 / 1995 privind statutul 
cadrelor militare - Art. 20 1 

(1) Cadrele militare în activitate 
numite în prima funcţie sau mutate în 
interesul serviciului într-o altă 
garnizoană decât cea în care îşi au 
domiciliul şi care nu deţin locuinţă 
proprietate personală în acea 
garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau 
soţii acestora, în situaţia în care nu li 
se poate asigura spaţiu de locuit 
corespunzător, au dreptul la o 
compensaţie lunară pentru chirie de 
până la 50% din solda lunară. 
 
 
 
 
 
 
(2) Cadrele militare în activitate 
numite în prima funcţie sau mutate în 
interesul serviciului într-o garnizoană 
în care îşi au domiciliul, dar care nu 
deţin locuinţă proprietate personală, 
nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, 
în situaţia în care nu li se poate asigura 
spaţiu de locuit corespunzător, pot 
beneficia, în cazuri justificate, pe baza 

 
 
(1) Cadrele militare în activitate 
numite în prima funcţie sau mutate 
în interesul serviciului într-o altă 
garnizoană decât cea în care îşi au 
domiciliul şi care nu deţin locuinţă 
proprietate personală în acea 
garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau 
soţii acestora, în situaţia în care nu 
li se poate asigura spaţiu de locuit 
corespunzător, au dreptul la o 
compensaţie lunară pentru chirie 
sau plata ratei/fracțiuni din rata 
unui împrumut contractat în 
vederea achiziționării unei 
locuințe, în cuantum de până la 
50% din solda lunară. 
 
  
(2) Cadrele militare în activitate 
numite în prima funcţie sau mutate 
în interesul serviciului într-o 
garnizoană în care îşi au domiciliul, 
dar care nu deţin locuinţă 
proprietate personală, nici ei şi nici 
soţiile sau soţii acestora, în situaţia 
în care nu li se poate asigura spaţiu 
de locuit corespunzător, pot 

 
 

  (1) Se elimină 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Se elimină 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională. 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului. 

Pentru aceleași 
considerente, 
apreciem oportună 
menținerea formei în 
vigoare a  alin.(1) și 
(2) ale art.201 din 
Legea nr. 80 / 1995 
privind statutul 
cadrelor militare și 
introducerea unor 
alineate distincte 
după alin.(2) al 
art.201 din Legea 
nr.80/1995, respectiv 
alin.(21) și (22), a 
căror implementare 
să mențină 
cheltuielile bugetare 
în același cuantum cu 
cel actual. 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

rezultatelor anchetei sociale efectuate 
de o comisie constituită prin ordin al 
ministrului apărării naţionale, de 
compensaţia lunară pentru chirie, 
prevăzută la alin. 1, la propunerea 
comandanţilor sau a şefilor cadrelor 
militare respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beneficia, în cazuri justificate, pe 
baza rezultatelor anchetei sociale 
efectuate de o comisie constituită 
prin ordin al ministrului apărării 
naţionale, de compensaţia lunară 
pentru chirie sau plata 
ratei/frac țiuni din rata unui 
împrumut contractat în vederea 
achiziționării unei locuin țe, 
prevăzute la alin. 1, la propunerea 
comandanţilor sau a şefilor cadrelor 
militare respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„(21) Cadrele militare 

care îndeplinesc condiţiile de 
acordare a compensaţiei 
lunare pentru chirie potrivit 
alin. (1) şi (2) şi care 
contractează un credit 
ipotecar/imobiliar destinat 
achiziţionării unei locuin ţe, 
beneficiază de compensaţia 
lunară pentru chirie, pe o 
perioadă ce nu poate depăşi 
durata de derulare a creditului 
respectiv, pentru plata ratei 
sau a unei fracţiuni din rata 
aferentă creditului. În această 
situaţie, compensaţia lunară 
pentru chirie se acordă în 
cuantumul prevăzut la alin. 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Cuantumul concret al compensaţiei 
şi condiţiile de acordare a acesteia se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului apărării 
naţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Cuantumul concret al dreptului 
prevăzut la alin. (1) și (2), precum 
şi condiţiile de acordare a acesteia 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 

(1), dar nu poate depăşi rata 
lunară plătit ă pentru creditul 
ipotecar/imobiliar. 

(22) În situaţia prevăzută 
la alin. (21), compensaţia 
lunară pentru chirie se acordă 
pentru o singură locuință 
achiziționată pe timpul 
carierei. Compensaţia lunară 
pentru chirie nu se poate 
acorda concomitent pentru 
situaţia prevăzută la alin. (1) şi 
(2) şi pentru situaţia prevăzută 
la alin. (21), caz în care cadrul 
militar optează pentru una 
dintre aceste situații.” 

 
 
Autori: Comisia pentru 

apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 
 
 
 
(3) Se elimină  

 
Autori: Comisia pentru 

apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 
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Nr. 

Crt.  

Text de bază Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 
admiterii 

ministrului apărării naţionale. Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

7.  

 Art. nou Art. III. La articolul 8 
alineatul (2) din Legea nr. 
384/2006 privind Statutul  
soldaților și gradaților 
profesioniști, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 868 din 24 
octombrie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, litera a) se modifică  
și va avea următorul cuprins: 
 
“a) compensație lunară pentru 
chirie, în cuantum de până la 
50% din solda lunară, în mod 
similar cu cea acordată 
cadrelor militare în 
activitate;” 
 
 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
național. 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriulu. 

Pentru corelarea 
legislației aplicabile 
soldaților și 
gradaților 
profesioniști cu 
Legea nr.80/1995 
privind statutul 
cadrelor militare.  

 


