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                                     RAPORT 
asupra  propunerii legislative privind retrocedarea patrimoniului sindical  

 
 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
privind retrocedarea patrimoniului sindical, trimisă cu adresa nr.Pl-x 320 din 
17 iunie 2009 şi  înregistrată cu nr. 31/617 din 18 iunie 2009. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 15.06.2009. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
             Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea retrocedării 
patrimoniului sindicatelor din România, preluat în mod abuziv înainte de 1989 
de către statul român, de organizaţiile cooperatiste sau oricare altă persoană 
juridică, către  Uniunea Naţională pentru Preluarea Patrimoniului Sindical, a 
cărei înfiinţare se propune.  
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.216 din 23.03.2009, a avizat 
favorabil, propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
             Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.3420/DRP din 
11.05.2009, nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, precizând că 
urmează  să efectueze o analiză a aspectelor referitoare la bunurile care au 
aparţinut sindicatelor şi pe baza concluziilor rezultate să elaboreze un act 
normativ care să reglementeze această problemă. 
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             Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului cu 
nr.26/518 din 25.06.2009. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 16 
septembrie 2009.  
              La lucrările Comisiei a fost prezent, în calitate de invitat, din partea 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Serghei Mesaros – 
director. 
              La dezbateri au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de  respingere a propunerii legislative privind retrocedarea 
patrimoniului sindical, considerând că reglementarea este incompletă, întrucât 
nu prevede procedura de dobândire a personalităţii juridice, structura 
organizatorică, conducerea, atribuţiile, sediul şi patrimoniul entităţii ce se 
propune a fi înfiinţată. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
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