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Bucureşti, 05.04.2022 
 

   

  Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

   

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind 

transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-

veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile 

în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară trimis Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice pentru examinare în fond, în procedură de urgență, 

trimis cu adresa nr. PLx 643/2020 din 20 octombrie 2020. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 

Laura-Cătălina  

VICOL-CIORBĂ  

Simona BUCURA 

OPRESCU 

Florin-Ionuț BARBU 
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R A P O R T    C O M U N 

asupra  

proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 

activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a 

statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea 

consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 

 

       În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, cu 

dezbaterea în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de privind transmiterea 

unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate 

în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 

în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, transmis prin adresa nr. PLx 

643/2020 din 20 octombrie 2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 14 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(1)  din 

Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

 
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
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La întocmirea prezentului raport comun Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

au avut în vedere: 
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 800/12.08.2020) ; 

• avizul  favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 6167/24.07.2020)  

• punctul de vedere negativ al Agenției Domeniilor Statului (adresa nr. 

73.711/23.10.2020) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri 

imobile reprezentând sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de 

serviciu şi anexele inseparabile, precum şi terenurile aferente, aflate în 

proprietatea privată a statului, şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în 

administrarea consiliilor locale pe a căror rază teritorială se regăsesc acestea. De 

asemenea, se preconizează abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004. 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  cele trei 

comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate.  

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului  au examinat proiectul de lege în ședința on-line din 2 noiembrie 

2020. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost prezenți  deputaţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile 

din cadrul ședinței on-line din 2 noiembrie 2020 a Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului a participat în  calitate de 

invitat doamna Luminița Stegărescu, șef serviciu Direcția juridică din cadrul 

Agenției Domeniilor Statului. 

        În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au hotărât cu 

majoritate de voturi ( 1 abținere)  întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile 

destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în 

proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor 

Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 

bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar -

veterinară  în forma adoptată de Senat.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în ședința 

desfășurată în sistem mixt din 07 februarie 2022. La lucrările Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice deputaţii au 

fost prezenți  conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile 
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din cadrul ședinței  din 7 februarie 2022 a Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat în  calitate de 

invitat domnul George Sava, director general al Agenției Domeniilor Statului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât 

cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 abțineri)  întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri 

imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în 

proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 

administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, cu amendamente admise 

care se regăsesc în Anexă.  

În conformitate cu prevederile art.62 și art.131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au 

examinat proiectul de lege în ședința cu prezență fizică și on-line și în data de 8 

martie 2022. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost prezenți  deputaţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile 

din cadrul ședinței Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a participat în  calitate de invitat, domnul George Sava- Director 

general al Agenţiei Domeniilor Statului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât cu majoritate de 

voturi întocmirea unui raport preliminar II de adoptare a Proiectului de Lege 

privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă 

sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 

pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 

vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-

veterinară, cu amendamentele admise prezentate în Anexa care face parte 

integrantă din raportul preliminar II. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința 

desfășurată în sistem mixt, din ziua de 5 aprilie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost 

prezenți conform listei de prezentă. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

celor trei Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a Proiectului de 

privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă 
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sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 

pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 

vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-

veterinară, cu amendamente admise  cuprinse în  Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 

Laura-Cătălina 

VICOL-CIORBĂ 

Simona BUCURA 

OPRESCU 

Florin-Ionuț BARBU 

   
 

 
 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

 

László-Zsolt LADÁNYI 
Oana-Alexandra 

CAMBERA 

 

Constantin BÎRCĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Șe f serviciu, Andrada Armencea 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 

 

Șef serviciu, Cristian Bitea 

Consilier parlamentar,  Elena Hrincescu 

 

 

Șef serviciu, Anton Păștinaru 

Consilier parlamentar  dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 

   PL-x nr. 643-2020 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a 

statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 

 

   

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor/Autori 

amendamente admise 

Motivarea 

 amendamentelor 

1. LEGE 

privind transmiterea unor bunuri imobile 

destinate activităților de asistență sanitar-

veterinară, aflate în proprietatea privată a 

statului, din administrarea Agenției 

Domeniilor Statului în administrarea 

consiliilor locale, precum și pentru 

abrogarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea 

bunurilor imobile în care se desfășoară 

activități de asistență sanitar-veterinară 

 

Nemodificat  

2. Art.1.- Bunurile imobile destinate 

activităților de asistență sanitar-veterinară, 

proprietatea privată a statului, constând în 

sedii ale circumscripțiilor sanitar-veterinare, 

locuințe de serviciu și anexele inseparabile, 

precum și terenurile aferente, trec din 

administrarea Agenției Domeniilor Statului 

în administrarea consiliilor locale pe a căror 

rază teritorială se află acestea. 

Nemodificat  

3. Art.2.- În termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția 

Art.2.- În termen de 90 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, Agenția Domeniilor 
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Domeniilor Statului și consiliile locale vor 

încheia protocoale de predare-preluare a 

bunurilor imobile prevăzute la art. 1. 

Statului are obligația ca împreună cu consiliile 

locale să încheie protocoale de predare-preluare a 

bunurilor imobile prevăzute la art. 1. 

 

Autor: 

Florin-Ionuț Barbu -deputat PSD 

 

4. Art.3.-Bunurile imobile ce fac obiectul 

prezentei legi nu pot fi înstrăinate de către 

consiliile locale. 

Art.3.- Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei 

legi pot fi închiriate de către consiliile locale, 

fără a li se schimba destinația. 

 

Autori: 

 Florian-Emil Dumitru - deputat PNL 

Alexandru Popa - deputat PNL  

 

 

5. Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile 

în care se desfășoară activități de asistență 

sanitar-veterinară, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 12 

noiembrie 2004, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

abrogă. 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 


