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  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

Comisia pentru administraţie publică, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic Nr. 757/XVIII/12.XII.2001
Nr.26/252/12.XII.2001

RAPORT COMUN
asupra  proiectului de Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau

a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

În urma examinării proiectului de Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, în şedinţele din 7 şi 21 noiembrie
2001, comisiile sesizate în fond, respectiv Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică de
disciplină şi imunităţi,  au hotărât, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării cu
următoarele amendamente:

Nr
crt

Articolul iniţial Amendamente propuse
Text adoptat de comisii

Motivarea

0. 1 2 3

1
Titlul legii:

Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi
a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de
interes local.

Titlul legii:
Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale şi

a celor de prestări servicii proprietate privată a
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene
sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în
patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Necesitatea extinderii prevederilor
şi asupra unor spaţii care prin
privatizare pot asigura în mai
bune condiţii serviciile necesare
populaţiei şi totodată o sursă de
venit pentru bugetele locale
făcând posibilă finanţarea unor
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proiecte  de interes public.

2 Art.1. � (1) Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru vânzarea  spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi
a spaţiilor comerciale din patrimoniul regiilor
autonome de interes local, denumite în continuare
spaţii comerciale.

(2) Vânzarea spaţiilor comerciale se
realizează prin negociere directă sau, după caz, prin
licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei
legi.

Art.1. � (1) Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru vânzarea  spaţiilor comerciale şi a
celor de prestări servicii proprietate privată a
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene
sau a consiliilor locale, precum şi a celor din
patrimoniul regiilor autonome de interes local,
denumite în continuare spaţii comerciale sau  de
prestări servicii.

(2) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii se realizează prin negociere directă
sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în
condiţiile prezentei legi.

Necesitatea extinderii prevederilor
şi asupra unor spaţii care prin
privatizare pot asigura în mai
bune condiţii serviciile necesare
populaţiei şi totodată o sursă de
venit pentru bugetele locale
făcând posibilă finanţarea unor
proiecte  de interes public.

3 Art. 2.- (1) Dispoziţiile prezentei legi sunt
aplicabile şi spaţiilor comerciale situate în imobilele
reglementate de Legea nr.10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în
următoarele cazuri:
a) ������������..
b) �����������.
c) �������������.
d) ����������..

(2) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile
şi spaţiilor comerciale situate în imobile aflate în
zona de protecţie a unui monument istoric.Vânzarea
acestor spaţii comerciale se poate face numai cu
avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 2.- (1) Dispoziţiile prezentei legi sunt
aplicabile şi spaţiilor comerciale sau de prestări
servicii situate în imobilele reglementate de Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, în următoarele cazuri:
a) �����������.
b) �������������
c) ��������������.
d) �������������..

(2) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile
şi spaţiilor comerciale sau de prestări servicii
situate în imobile aflate în zona de protecţie a unui
monument istoric.Vânzarea acestor spaţii se poate
face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii
şi Cultelor.

Necesitatea extinderii prevederilor
şi asupra unor spaţii care prin
privatizare pot asigura în mai
bune condiţii serviciile necesare
populaţiei şi totodată o sursă de
venit pentru bugetele locale
făcând posibilă finanţarea unor
proiecte  de interes public.
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4 Art.3. � (1) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt
aplicabile spaţiilor comerciale reglementate de Legea
nr. 85/ 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Până la adoptarea legii speciale privind
regimul juridic al imobilelor care au aparţinut
cultelor religioase sau comunităţilor minorităţilor
naţionale, preluate de stat sau de alte persoane
juridice, este interzisă înstrăinarea spaţiilor
comerciale situate în imobilele în cauză sau
schimbarea destinaţiei acestora.

Art.3. � (1) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt
aplicabile spaţiilor comerciale sau de prestări
servicii reglementate de Legea nr. 85/ 1992 privind
vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
construite din fondurile statului şi din fondurile
unităţilor economice sau bugetare de stat,
republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Până la adoptarea legii speciale privind
regimul juridic al imobilelor care au aparţinut
cultelor religioase sau comunităţilor minorităţilor
naţionale, preluate de stat sau de alte persoane
juridice, este interzisă înstrăinarea spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii situate în
imobilele în cauză sau schimbarea destinaţiei
acestora.

Necesitatea extinderii prevederilor
şi asupra unor spaţii care prin
privatizare pot asigura în mai
bune condiţii serviciile necesare
populaţiei şi totodată o sursă de
venit pentru bugetele locale
făcând posibilă finanţarea unor
proiecte  de interes public

5 Art. 4.- În înţelesul prezentei legi, noţiunile
de mai jos se definesc astfel:

a) vânzător � consiliul judeţean, consiliul
local sau regia autonomă de interes local
care are în administrare, respectiv în
patrimoniu, spaţii comerciale.  Vânzătorul
încheie contracte de vânzare- cumpărare
în numele statului, sau în nume propriu,
după caz, în condiţiile prezentei legi;

b) cumpărător � orice persoană fizică sau
juridică, română sau străină, care are
calitatea de comerciant, potrivit legii.
Cumpărător nu poate fi o persoană
juridică română de drept public sau o
societate comercială la care statul român
ori o unitate administrativ- teritorială este
acţionar majoritar;

Art. 4.- În înţelesul prezentei legi, noţiunile
de mai jos se definesc astfel:

a) vânzător � consiliul judeţean, consiliul
local sau regia autonomă de interes local
care are în administrare, respectiv în
patrimoniu, spaţii comerciale sau de
prestări servicii. Vânzătorul încheie
contracte de vânzare- cumpărare în
numele statului, în condiţiile prezentei
legi;

b) cumpărător � orice persoană fizică sau
juridică, română sau străină, care are
calitatea de comerciant sau prestator de
servicii, potrivit legii. Cumpărător nu
poate fi o persoană juridică română de
drept public sau o societate comercială la
care statul român ori o unitate

a) Aceeaşi motivare ca art.1  şi
eliminarea sintagmei �sau în
nume propriu� deoarece vânzător
este statul şi nicidecum regia
autonomă de interes local.
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c) spaţiu comercial - spaţiul destinat actelor
şi faptelor de comerţ, astfel cum sunt
definite în art.3 din Codul comercial.

administrativ- teritorială este acţionar
majoritar;

c) spaţiu comercial- spaţiul destinat actelor
şi faptelor de comerţ, astfel cum sunt
definite în art.3 din Codul comercial.

d) spaţiu pentru prestări servicii - spaţiul
destinat prestării unor servicii către
persoanele fizice sau juridice.

d) Completare necesară în
condiţiile adoptării modificărilor
propuse prin titlul legii.

6 CAPITOLUL II
Reguli comune privind vânzarea spaţiilor comerciale.

CAPITOLUL II
Reguli comune privind vânzarea spaţiilor comerciale

sau de prestări servicii..

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

7 Art.5. � (1) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene
şi consiliile locale vor aproba, prin hotărâre a două
treimi din numărul consilierilor, lista spaţiilor
comerciale, proprietate privată a statului, care se află
în administrarea lor, precum şi a celor din
patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub
autoritatea acestora, care umează a fi vândute potrivit
dispoziţiilor prezentei legi.

(2) În cazul spaţiilor comerciale din
patrimoniul regiilor autonome de interes local,
hotărârea prevăzută la alin. (1) se adoptă pe baza
propunerii consiliului de administraţie al regiei
autonome respective.

(3) Prefecţii vor veghea ca hotărârea
prevăzută la alin.(1) să cuprindă toate spaţiile
comerciale care cad sub incidenţa prezentei legi. În
acest scop, hotărârile consiliilor locale şi ale

Art.5. � (1) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene
şi consiliile locale vor aproba, prin hotărâre a două
treimi din numărul consilierilor, lista spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii proprietate
privată a statului, care se află în administrarea lor,
precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome
de interes local de sub autoritatea acestora, care
umează a fi vândute potrivit dispoziţiilor prezentei
legi.

(2) În cazul spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii din patrimoniul regiilor autonome
de interes local, hotărârea prevăzută la alin. (1) se
adoptă pe baza propunerii consiliului de administraţie
al regiei autonome respective.

(3) Prefecţii vor veghea ca hotărârea
prevăzută la alin.(1) să cuprindă toate spaţiile
comerciale sau de prestări servicii care cad sub
incidenţa prezentei legi. În acest scop, hotărârile

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.
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consiliilor judeţene vor fi comunicate prefecţilor în
termen de cel mult 3 zile de la adoptare şi vor fi
afişate la sediul primăriei, respectiv al consiliului
judeţean. Prefectul va cere completarea sau
modificarea listei, dacă este cazul, iar în situaţia în
care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va
putea adresa instanţei de contencios administrativ.
Sesizarea şi judecata se fac în procedură de urgenţă.
Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(4) ��������

consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene vor fi
comunicate prefecţilor în termen de cel mult 3 zile de
la adoptare şi vor fi afişate la sediul primăriei,
respectiv al consiliului judeţean. Prefectul va cere
completarea sau modificarea listei, dacă este cazul,
iar în situaţia în care se refuză solicitarea prefectului,
acesta se va putea adresa instanţei de contencios
administrativ. Sesizarea şi judecata se fac în
procedură de urgenţă. Hotărârea instanţei este
definitivă şi irevocabilă.

(4) �����������..

8 Art.6. � (1) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună,
oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau
judeţ, în care există spaţii care cad sub incidenţa
prezentei legi, se constituie o comisie pentru
vânzarea spaţiilor comerciale, denumită în continuare
comisie. Comisia se constituie prin dispoziţie a
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului
judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2-3
supleanţi, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi ai consiliului local sau,
după caz, ai consiliului judeţean în
administrarea căruia  se află spaţiul
comercial, ori sub a cărui autoritate se află
regia autonomă deţinătoare a spaţiului
comercial. Desemnarea reprezentanţilor
consiliului se face prin vot deschis cu
votul a două treimi din numărul
consilierilor;

b) 2 reprezentanţi ai regiei autonome,
respectiv ai regiilor autonome
nominalizate de primar sau de

Art.6. � (1) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună,
oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau
judeţ, în care există spaţii care cad sub incidenţa
prezentei legi, se constituie o comisie pentru
vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări
servicii, denumită în continuare comisie. Comisia se
constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a
preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată din
5 membri titulari şi 2-3 supleanţi, după cum urmează:

a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau,
după caz, ai consiliului judeţean în
administrarea căruia  se află spaţiul
comercial sau de prestări servicii, ori
sub a cărui autoritate se află regia
autonomă deţinătoare a spaţiului.
Desemnarea reprezentanţilor consiliului
se face prin vot deschis cu votul a două
treimi din numărul consilierilor;

b) un reprezentant al regiei autonome,
respectiv al regiei autonome
nominalizate de primar sau de

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

a) Completare necesară în
condiţiile adoptării
modificărilor propuse prin
titlul legii precum  şi
asigurarea unui număr sporit
de reprezentanţi pentru
autorităţile  administraţiei
publice locale.

b) Stabilirea unui singur
reprezentant al regiilor
autonome, regia fiind
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preşedintele consiliului judeţean.
Stabilirea reprezentanţilor se face de
către consiliul de administraţie al regiei;

c) ���������.
(2) �����������..
(3) �������������
(4) ��������..
(5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari,

asociaţi, administratori sau cenzori la persoana
juridică, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini
până la gradul al 4-lea inclusiv, ai pesoanei fizice
care a solicitat cumpărarea spaţiului comercial. În caz
de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se
completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.

(6) ������������..
(7) ��������.

preşedintele consiliului judeţean.
Stabilirea reprezentantului se face de
către consiliul de administraţie al regiei;

c) ����������..
(2) ����������..
(3) ������������.
(4) ���������..
(5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari,

asociaţi, administratori sau cenzori la persoana
juridică, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini
până la gradul al 4-lea inclusiv, ai pesoanei fizice
care a solicitat cumpărarea spaţiului comercial sau de
prestări servicii. În caz de incompatibilitate, în
termen de 5 zile comisia se completează cu alţi
membri din rândul supleanţilor.

(6)�����������..
(7) ������������

nominalizată de primar sau
preşedintele consiliului
judeţean.

- Completare necesară în
condiţiile adoptării modificărilor
propuse prin titlul legii.

9 Art.7.- (1) Comisia pentru vânzarea spaţiilor
comerciale are următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa spaţiilor comerciale care cad sub

incidenţa prezentei legi;
b) stabileşte preţul minim de vânzare a spaţiilor

comerciale, pe baza unui raport de evaluare;
c) selectează evaluatorul spaţiilor comerciale prin

licitaţie publică;
d) în cazul vânzării spaţiilor comerciale prin

negociere directă, negociază preţul de vânzare cu
solicitantul;

e) organizează licitaţia publică cu strigare, după
caz;

f) aprobă vânzarea spaţiilor comerciale cu plata în
rate.

Art.7.- (1) Comisia pentru vânzarea spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii are următoarele
atribuţii:
a) ţine evidenţa spaţiilor care cad sub incidenţa

prezentei legi;
b) stabileşte preţul minim de vânzare pe baza unui

raport de evaluare;
c) selectează evaluatorul spaţiilor supuse vânzării

prin licitaţie publică;
d) în cazul vânzării prin negociere directă,

negociază preţul de vânzare cu solicitantul;
e) organizează licitaţia publică cu strigare, dacă este

cazul;
f) aprobă vânzarea spaţiilor comerciale sau de

prestări servicii cu plata în rate.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

c) îmbunătăţire redacţională.

e) Îmbunătăţire redacţională.

f) Completare necesară în
condiţiile adoptării modificărilor
propuse prin titlul legii.
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(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea
voturilor membrilor acesteia.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea
voturilor membrilor acesteia.

10 Art.8. � (1) în vederea vânzării spaţiului
comercial, comisia stabileşte un preţ minim de
vânzare a acestuia, pe baza unui raport de evaluare
elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate,
potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie
prin licitaţie publică organizată în termen de 5 zile de
la constituirea comisiei.

(2) ������������.
(3) Raportul de evaluare şi stabilirea preţului

de vânzare pot fi contestate de persoanele interesate,
în termen de 5 zile de la depunerea raportului, la
secţia de contencios administrativ a tribunalului.
Judecata se face de urgenţă cu citarea contestatorului,
a comisiei şi a evaluatorului. Comisia este
reprezentată de preşedintele acesteia. Participarea
procurorului este obligatorie. Hotărârea este
definitivă şi irevocabilă.

Art.8. � (1) în vederea vânzării spaţiului
comercial sau de prestări servicii, comisia stabileşte
un preţ minim de vânzare, pe baza unui raport de
evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice
autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de
comisie prin licitaţie publică organizată în termen de
10 zile de la constituirea comisiei.

(2) ���������..
(3) Raportul de evaluare şi stabilirea preţului

de vânzare poate fi contestat de persoanele
interesate, în termen de 5 zile de la depunerea
acestuia, la secţia de contencios administrativ a
tribunalului. Judecata se face de urgenţă cu citarea
contestatorului, a comisiei şi a evaluatorului. Comisia
este reprezentată de preşedintele acesteia.
Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea
este definitivă şi irevocabilă.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.
Termenul dat de 5 zile pentru
stabilirea evaluatorului fiind
considerat insuficient a fost mărit
la 10 zile.

Îmbunătăţire redacţională.

11 Art.9 (1)  La finalizarea procedurii de vânzare
a fiecărui spaţiu comercial, potrivit prezentei legi,
comisia încheie un proces�verbal cuprinzând datele
cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi
preţul obţinut pentru spaţiul comercial vândut.

(2) ������..
(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau

încheierea nelegală şi netemeinică a acestuia pot fi
contestate la secţia de contencios administrativ a
tribunalului, de partea interesată, în condiţiile art.8
alin.(3), care se aplică în mod corespunzător.

Art.9 (1) La finalizarea procedurii de vânzare
a fiecărui spaţiu comercial sau de prestări servicii,
potrivit prezentei legi, comisia încheie un proces�
verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea
procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru spaţiul
vândut.

(2) ���������.
(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau

încheierea acestuia cu încălcarea prevederilor
legale pot fi contestate la secţia de contencios
administrativ a tribunalului, de partea interesată, în
condiţiile art.8 alin.(3), care se aplică în mod
corespunzător.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Îmbunătăţire redacţională.
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12 Art.10. � (1) Contractul de vânzare-
cumpărare a spaţiului comercial se încheie în termen
de 15 zile de la data finalizării procedurii de vânzare
potrivit prezentei legi şi se semnează, din partea
vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean sau
de vicepreşedintele desemnat în acest scop, de primar
ori, după caz, de preşedintele consiliului de
administraţie al regiei autonome.

(2) Refuzul vânzătorului de a încheia
contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat în
justiţie în condiţiile art.8 alin.(3) şi art.9 alin.(3).

Art.10. � (1) Contractul de vânzare-
cumpărare a spaţiului comercial sau de prestări
servicii se încheie în termen de 15 zile de la data
finalizării procedurii de vânzare potrivit prezentei
legi şi se semnează, din partea vânzătorului, de
preşedintele consiliului judeţean sau de
vicepreşedintele desemnat în acest scop, de primar
ori, după caz, de preşedintele consiliului de
administraţie al regiei autonome.

(2) Refuzul vânzătorului de a încheia
contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat în
justiţie în condiţiile art.8 alin.(3).

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Prevederea cu privire la alin.(3) al
art.9 este inutilă.

13 Art.11.- (1) Preţul de vânzare a spaţiilor
comerciale se poate achita în rate de către
cumpărătorii comercianţi, autorizaţi în baza
Decretului �Lege nr.54/1990 privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei
iniţiative, cu modificările ulterioare - persoane fizice
şi asociaţii familiale - sau de către societăţile
comerciale, constituite în temeiul Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările ulterioare, care se încadrează în
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în
condiţiile legii.

(2) De asemenea comisia pentru vânzarea
spaţiilor comerciale poate aproba plata în rate a
preţului de vânzare, în cazuri justificate, de către
orice alt cumpărător.

(3) În celelalte cazuri, încheierea contractului
de vînzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului
se vor face în termen de cel mult 10 zile de la
încheierea negocierilor şi convenirea preţului.

Art.11.- (1) Preţul de vânzare a spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii se poate achita în
rate de către cumpărătorii comercianţi sau prestatori
de servicii, autorizaţi în baza Decretului �Lege
nr.54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu
modificările ulterioare - persoane fizice şi asociaţii
familiale - sau de societăţile comerciale, constituite
în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,
care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii, în condiţiile legii.

(2) � Se elimină

(3) În celelalte cazuri, încheierea contractului
de vînzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului
se vor face în termen de cel mult 30 zile de la
încheierea negocierilor şi convenirea preţului.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Eliminarea este justificată,
facilitatea de a plăti în rate fiind
avută în vedere pentru deţinătorii
actuali ai spaţiului.
Termenul de 10 zile acordat
pentru încheierea contractului şi
achitarea integrală a preţului este
mult prea scurt.
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(4) În cazul în care un cumpărător, persoană
fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în
condiţiile prezentei legi, două sau mai multe spaţii
comerciale situate în aceeaşi comună, oraş sau
municipiu ori în unităţi administrativ-teritoriale
diferite, comisia poate aproba vânzarea în rate doar
pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului.

(5) În acest scop, cumpărătorul va semna o
declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte
că nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpărarea
unui alt spaţiu comercial.

(6) ����������..
(7) Dispoziţiile alin.(4), (5) şi (6) nu se aplică

spaţiilor de producţie şi de prestări servicii.

(4) În cazul în care un cumpărător, persoană
fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în
condiţiile prezentei legi, două sau mai multe spaţii
comerciale sau de prestări servicii situate în aceeaşi
comună, oraş sau municipiu ori în unităţi
administrativ-teritoriale diferite, comisia poate
aproba vânzarea în rate doar pentru unul dintre spaţii,
la alegerea cumpărătorului.

(5) În acest scop, cumpărătorul va semna o
declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte
că nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpărarea
unui alt spaţiu comercial sau de prestări servicii.

(6) �������������
(7) � Se elimină

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

În condiţiile adoptării
modificărilor propuse în titlul
legii dispoziţiile alin. (7) nu se
mai justifică.

14 Art.12. � (1) Vânzarea spaţiilor comerciale cu
plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuţi la
art.11 alin.(1) şi (2) în următoarele condiţii:

a) avans de 25% din preţul de vânzare;
b) rate lunare eşalonate pe un termen de până la 3

ani, fără acordarea unor termene de graţie;
c) perceperea unei  dobânzi anuale de 10%.

(2) Comisia va solicita cumăpărătorului
constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii
ratelor, precum:
a) ����������..
b) constituirea unei ipoteci pe spaţiul comercial  ce

face obiectul vânzării;

Art.12. � (1) Vânzarea spaţiilor comerciale
sau de prestări servicii cu plata în rate se face către
cumpărătorii prevăzuţi la art.11 alin.(1) şi (2) în
următoarele condiţii:
a) avans de 25% din preţul de vânzare;
b) rate lunare eşalonate pe un termen de până la 3

ani, fără acordarea unor termene de graţie;
c) perceperea unei  dobânzi anuale egale cu media

dobânzilor anuale ale Băncii Naţionale a
României .

(2) Comisia va solicita cumăpărătorului
constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii
ratelor, precum:
a) �����������.
b) constituirea unei ipoteci pe spaţiul care face
obiectul vânzării;

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Propunerea are în vedere mărirea
dobînzii anuale dar şi o aplicare
unitară pentru toate cazurile
prevăzute de prezenta lege.
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c) �������������.
(3) ���������.
(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte

la scadenţă două rate succesive, respectiv în cazul
nerespectării prevederilor art.11 alin.(3), după caz,
contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere şi fără orice altă formalitate.

 c)�������������.
(3) ������������.
(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte

la scadenţă două rate succesive, respectiv în cazul
nerespectării prevederilor art.11 alin.(3), contractul
de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept,
fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără
vreo altă formalitate.

Îmbunătăţire redacţională.

15 Art.13. � (1)  Terenul aferent spaţiului
comercial se vinde odată cu acesta, dacă este
clarificată situaţia sa juridică şi sunt îndeplinite
condiţiile legale. Preţul de vânzare a terenului aferent
se determină pornind de la valoarea de circulaţie a
terenului, determinată pe baza următoarelor criterii:

a) �������
b) ���������

(2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifică
după data vânzării spaţiului comercial cu excepţia
celor care sunt proprietate publică a statului sau a
unităţii administrativ-teritoriale, va fi vândut
cumpărătorului spaţiului  comercial, la cererea
acestuia, prin negociere directă, avându-se în vedere
valoarea de circulaţie a terenului, stabilită potrivit
alin.(1).

(3) Terenul proprietate publică, aferent
spaţiului comercial, se atribuie direct
cumpărătorului, printr-un contract de concesiune.
Prin derogare de la prevederile Legii nr.219/1998
privind regimul concesiunilor, concesiunea se face
prin negociere directă între concedent şi concesionar,
fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet

Art.13. � (1)  Terenul aferent spaţiului
comercial sau de prestări servicii se vinde odată cu
acesta, dacă este clarificată situaţia sa juridică şi sunt
îndeplinite condiţiile legale. Preţul de vânzare a
terenului aferent se determină pornind de la valoarea
de circulaţie a terenului, determinată pe baza
următoarelor criterii:
a) ��������.
b) ����������.

(2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifică
după data vânzării spaţiului comercial sau de
prestări servicii cu excepţia celor care sunt
proprietate publică a statului sau a unităţii
administrativ-teritoriale, va fi vândut cumpărătorului
spaţiului, la cererea acestuia, prin negociere directă,
avându-se în vedere valoarea de circulaţie a
terenului, stabilită potrivit alin.(1).

(3) Terenul proprietate publică, aferent
spaţiului care se vinde, se atribuie direct
cumpărătorului , printr-un contract de concesiune.
Prin derogare de la prevederile Legii nr.219/1998
privind regimul concesiunilor, concesiunea se face
prin negociere directă între concedent şi concesionar,
fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Îmbunătăţire redacţională
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de sarcini şi fără nici o formă de publicitate.
(4) �����������.

de sarcini şi fără nici o formă de publicitate.
(4) �����������.

16 Art.14. � Cheltuielile ocazionate de
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vînzare a
spaţiului comercial , inclusiv publicitatea şi
întocmirea raportului de evaluare sunt suportate de
vânzător din bugetul propriu şi, în cazul încheierii
contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se
deduc din încasările obţinute.

Art.14. � Cheltuielile ocazionate de
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vînzare a
spaţiului comercial şi de prestări servicii , inclusiv
publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare sunt
suportate de vânzător din bugetul propriu şi, în cazul
încheierii contractului de vânzare-cumpărare,
cheltuielile se deduc din încasările obţinute.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

17 Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea
spaţiilor comerciale în condiţiile prezentei legi se fac
venit la bugetul de stat în cotă de 15 %, diferenţa
fiind virată la bugetele locale respective, într-un cont
special, şi va fi utilizată pentru realizarea unor
proiecte de interes public, aprobate de consiliile
judeţene sau consiliile locale.

Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea
spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în
condiţiile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat
în cotă de 15 %, diferenţa fiind virată la bugetele
locale respective, într-un cont special, şi va fi
utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes
public, aprobate de consiliile judeţene sau consiliile
locale vânzătoare.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

18 CAPITOLUL III
Vânzarea spaţiilor comerciale prin negociere directă.

CAPITOLUL III
Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări

servicii prin negociere directă.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

19 Art.16. � Vânzarea spaţiilor comerciale către
comercianţii, persoane fizice sau juridice, care le
folosesc în  baza unui contract de închiriere,
concesiune, locaţie de gestiune, asociere în
participaţiune sau leasing, încheiat în condiţiile legii
şi valabil la data intrării în vigoare a prezentei legi, se
face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii
directe.

Art.16. � Vânzarea spaţiilor comerciale sau
de prestări servicii către comercianţii, respectiv
prestatorii de servicii  persoane fizice sau juridice,
care le folosesc în  baza unui contract de închiriere,
concesiune, locaţie de gestiune, asociere în
participaţiune sau leasing, încheiat în condiţiile legii
şi valabil la data intrării în vigoare a prezentei legi, se
face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii
directe.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.
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20 Art. 17.- (1) ��������
(2) După expirarea termenului prevăzut la

alin.(1), spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus
solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute la
Capitolul IV.

Art. 17.- (1) ���������.
(2) După expirarea termenului prevăzut la

alin.(1), spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus
solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie
publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi. Îmbunătăţire redacţională

21 Art.18.- (1) Comisia pentru vânzarea spaţiilor
comerciale comunică solicitantului decizia sa de
admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30
de zile de la data primirii cererii.

(2) Dacă solicitantul se încadrează în
condiţiile prevăzute la art.4 lit.b) şi la art.16, se trece
la negocierea directă a vânzării spaţiului comercial .

Art.18.- (1) Comisia pentru vânzarea spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii comunică
solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere
a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii
cererii.

(2) Dacă solicitantul se încadrează în
condiţiile prevăzute la art.4 lit.b) şi la art.16, se trece
la negocierea directă a vânzării spaţiului .

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

22 Art.19.- (1) Preţul de vânzare a spaţiului
comercial se stabileşte prin negociere directă între
comerciant şi comisie, pornindu-se de la preţul
minim de vânzare a spaţiului comercial, determinat
potrivit art. 8.

(2) Pentru stabilirea preţului minim de
vânzare a spaţiilor comerciale, raportul de evaluare
va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către
comerciantul solicitant.

(3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate,
indiferent de natura acestora, se face numai dacă
acestea îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al

titularului dreptului de administrare a spaţiului;
b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de

construire, în condiţiile legii.
(4) ��������
(5) ����������

Art.19.- (1) Preţul de vânzare a spaţiului
comercial sau de prestări servicii se stabileşte prin
negociere directă între cumpărător şi comisie,
pornindu-se de la preţul minim de vânzare a
spaţiului, determinat potrivit art. 8.

(2) Pentru stabilirea preţului minim de
vânzare a spaţiilor, raportul de evaluare va evidenţia
valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant.

(3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate,
indiferent de natura acestora, se face numai dacă
acestea îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:
a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al

titularului dreptului de administrare a spaţiului;
b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de
construire, în condiţiile legii.

(4) ����������.
(5) �����������������

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Îmbunătăţire redacţională

Completare necesară pentru
exprimarea cu claritate a
prevederilor acestui alineat.
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23 CAPITOLUL IV
Vânzarea spaţiilor comerciale prin licitaţie publică cu

strigare.

CAPITOLUL IV
Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări

servicii prin licitaţie publică cu strigare.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

24 Art.20.- Vânzarea spaţiilor comerciale, cu
excepţia celor care se vând prin negociere directă în
condiţiile prezentei legi, se realizează prin licitaţie
publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare
preţ obţinut.

Art.20.- Vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii cu excepţia celor care se vând prin
negociere directă în condiţiile prezentei legi, se
realizează prin licitaţie publică cu strigare, cu
adjudecare la cel mai mare preţ obţinut.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

25
Art.21.- (1) Comisia va face public anunţul de

vânzare a spaţiilor comerciale prevăzute în lista
aprobată potrivit art.5, în termen de 15 zile de la
aprobarea listei.

(2) Anunţul de vânzare va cuprinde:
a) ���������
b) ����������
c) ����������.
d) �����������
e) garanţia de participare la licitaţie constituită

potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie
nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea
procedurilor de vânzare a spaţiului comecial ,
inclusiv publicitateaşi întocmirea raportului de
evaluare.

f) ���������
(3) Sunt considerare documente necesare

pentru participarea la licitaţie:
a) ������������
b) pentru comercianţi persoane fizice sau asociaţii
familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe

Art.21.- (1) Comisia va face public anunţul de
vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit
art.5, în termen de 15 zile de la aprobarea listei.

(2) Anunţul de vânzare va cuprinde:
a) ����������
b) ����������.
c) ����������..
d) �����������.
e) garanţia de participare la licitaţie constituită

potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu
poate fi mai mică decât suma cheltuielilor
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea
procedurilor de vânzare a spaţiului comecial şi de
prestări servicii , inclusiv publicitatea şi
întocmirea raportului de evaluare.

f) ����������.
(3) Sunt considerate documente necesare

pentru participarea la licitaţie:
a)�����������.
b) pentru comercianţi sau prestatori de servicii

persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de

Îmbunătăţire redacţionlă

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

Reformulare corectă

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.
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autorizaţia de funcţionare, eliberată de autoritatea
competentă sau de pe actul legal de constituire, după
caz, precum şi certificatul de atestare fiscală eliberat
de organul fiscal competent.

(4) ������.

pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de
funcţionare, eliberată de autoritatea competentă
sau de pe actul legal de constituire, după caz,
precum şi certificatul de atestare fiscală eliberat
de organul fiscal competent.

(4) ������..

26 Art.23.- Procedurile de vânzare a spaţiilor
comerciale aflate în curs de derulare la data intrării în
vigoare a prezentei legi vor continua, cu
recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor
consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor
legale anterioare.

Art.23.- Procedurile de vânzare a spaţiilor
comerciale sau de prestări servicii aflate în curs de
derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor
continua, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a
etapelor consumate până la această dată, potrivit
dispoziţiilor legale anterioare.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

27 Art.24. � (1) În cazul spaţiilor comerciale,
trecute în proprietatea statului în condiţiile art.2
alin.(1) din Legea nr. 10/2001, procedurile de
restituire sunt suspendate de drept până la data
încheierii procedurilor de restituire, prevăzute de
Legea nr.10/2001, cu excepţia dreptului de a depune
solicitare în condiţiile prevăzute la art.17 alin.(1).

(2) �������...

Art.24. � (1) În cazul spaţiilor comerciale sau
de prestări servicii trecute în proprietatea statului în
condiţiile art.2 alin.(1) din Legea nr. 10/2001,
procedurile de restituire sunt suspendate de drept
până la data încheierii procedurilor de restituire,
prevăzute de Legea nr.10/2001, cu excepţia dreptului
de a depune solicitare în condiţiile prevăzute la art.17
alin.(1).

(2) �����������.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

28 Art.25.- Preşedinţii consiliilor judeţene şi
primarii vor comunica, lunar, Ministerului
Administraţiei Publice, prin intermediul prefectului,
stadiul procesului de vânzare a spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
lor, precum şi a spaţiilor comerciale din patrimoniul
regiilor autonome de interes local.

Art.25.- Preşedinţii consiliilor judeţene şi
primarii vor comunica, lunar, Ministerului
Administraţiei Publice, prin intermediul prefectului,
stadiul procesului de vânzare a spaţiilor comerciale
sau de prestări servicii, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea lor, precum şi a celor
din patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

29 Art.27.- Alte litigii decât cele prevăzute la Art.27.- Alte litigii decât cele prevăzute la Completare necesară în condiţiile
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art.8, 9 şi 10 cu privire la desfăşurarea procedurilor
de vânzare a spaţiilor comerciale, proprietate privată
a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene,
a consiliilor locale sau a regiilor autonome de sub
autoritatea acestora sunt de competenţa instanţelor de
contencios administrativ, nefiind obigatorie
procedura prealabilă.

art.8, 9 şi 10 cu privire la desfăşurarea procedurilor
de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări
servicii, proprietate privată a statului, aflate în
administrarea consiliilor judeţene, a consiliilor locale
sau a regiilor autonome de sub autoritatea acestora
sunt de competenţa instanţelor de contencios
administrativ, nefiind obigatorie procedura
prealabilă.

adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

30 Art.28.- Spaţiile comerciale cumpărate în
condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte
între vii timp de 3 ani de la data dobândirii.

Art.28.- Spaţiile comerciale sau de prestări
servicii cumpărate în condiţiile prezentei legi nu pot
fi înstrăinate prin acte între vii şi nu pot fi folosite
decât pentru activităţi de producţie, de comerţ şi
de prestări servicii, timp de 3 ani de la data
dobândirii.

Completare necesară în condiţiile
adoptării modificărilor propuse
prin titlul legii.

 PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,

IOAN OLTEAN dr.IONEL OLTEANU

   SECRETAR,

ION FLORESCU

Redactat- consilieri:
Dumitra Diaconu
arh.Victor Cristea
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Urmare dezbaterilor din şedinţele celor  două comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr
crt

Articolul iniţial Amendamente respinse Motivarea

0. 1 2 3
31.

32

Titlul legii:

Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a
celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes
local.

Domnul deputat Mardari Ludovic � Grupul
parlamentar al PRM - propune reformularea titlului
legii, după cum urmează:

Lege privind vânzarea spaţiilor cu altă
destinaţie decât cea de locuit, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau
a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în
patrimoniul regiilor autonome de interes local.

În tot cuprinsul legii se va introduce sintagma:�spaţiu
cu altă destinaţie decât cea de locuit� în loc de
�spaţiu comercial�

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul
parlamentar al PNL � propune următorul titlu al legii:

�Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, a celor
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,
precum şi ale societăţilor comerciale transformate
din fostele regii autonome de interes local sau
judeţean, la care consiliile judeţene sau locale sunt

-Propunerea are în vedere că
în  prezent deţin astfel de
spaţii închiriate şi notari,
avocaţi, artişti plastici sau
medici, care ar însemna să fie
exceptaţi de la prevederile
acestei legi.

-Comisiile au respins
propunerea de  reformulare
având în vedere că noţiunea
de �spaţii cu altă destinaţie�
este foarte cuprinzătoare
incluzând astfel şi spaţii de
producţie, asistenţă medicală,
educaţie,etc. Parţial însă
amendamentul este cuprins în
reformularea propusă în
raport.

-Propunerea are în vedere
includerea în spaţiile
comerciale care urmează a fi
vândute şi cele ale societăţilor
comerciale menţionate.
-Comisiile au respins
amendamentul întrucât
societăţile comerciale la care
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unic acţionar.� se face referire nu mai sunt
proprietate privată a statului.

33 Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM � propune un articol unic cu
următorul cuprins:

Articol unic. � Se supune (� ) spre adoptare,
cu procedura de urgenţă prevăzută la art.74 alin.(3) din
Constituţia României, proiectul de Lege privind
vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie în afară de
locuinţe, proprietate a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a
celor aflate în patrimoniul regiilor autonome şi
societăţilor comerciale de interes local.

-În scopul susţinerii
amendamentului se
menţionează că noţiunea de
�proprietate privată a
statului� este improprie
întrucât în afara vânzării
spaţiilor comerciale există şi
alte spaţii- garaje, magazii,
etc.
-Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra titlului legii şi al art.1.

34

35

Art.1. � (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic
pentru vânzarea  spaţiilor comerciale, proprietate privată
a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau
a consiliilor locale, precum şi a spaţiilor comerciale din
patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite
în continuare spaţii comerciale.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM propune înlocuirea sintagmei
�spaţii comerciale � cu � spaţii cu altă destinaţie decât
locuinţe�

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul
parlamentar al PNL � propune modificarea alin.(1) al
art.1, astfel:

Art.1. � (1) Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru vânzarea  spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, a celor
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,
precum şi ale societăţilor comerciale transformate
din fostele regii autonome de interes local sau
judeţean, la care consiliile judeţene sau locale sunt

Amendamentul a fost respins
motivaţia fiind cea dată şi la
nr. crt. 33  din raport.

Comisiile au respins
amendamentul având în
vedere că societăţile
comerciale la care se face
referire nu mai sunt în
proprietatea statului şi în
consecinţă nu fac obiectul
acestei legi.
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36

unic acţionar, denumite în continuare spaţii
comerciale.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD � propune reformulare art.1 astfel:

Art.1. � Prezenta lege stabileşte cadrul juridic
pentru vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate
privată a statului, aflate în administrarea consiliilor
judeţene sau a consiliilor local, precum şi a spaţiilor
comerciale din patrimoniul regiilor autonome de
interes local şi societăţile comerciale , denumite în
continuare spaţii comerciale.

-În scopul susţinerii
amendamentului este dat
următorul exemplu:
Societatea comercială
CICLOP SA are capital
integral municipal; la judeţe
de asemenea există societăţi
comerciale care aparţin
acestora.
-Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului

37 Art.2.- (1) Dispoziţiile prezentei legi sunt
aplicabile şi spaţiilor comerciale situate în imobilele
reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în
următoarele cazuri:

a) ������.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD - propune modificarea alin. (1)
astfel:

Art.2.- (1) Dispoziţiile prezentei legi sunt
aplicabile şi spaţiilor comerciale situate în imobilele al
căror regim juridic este reglementat de Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, în următoarele cazuri:

a)�������

-Amendamentul are în vedere
o îmbunătăţire redacţională.

-Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votarea
articolului.

Art.4. -  În înţelesul prezentei legi, noţiunile de
mai jos se definesc astfel:

a) vânzător � consiliul judeţean, consiliul local
sau regia autonomă de interes local care are
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38

39

în administrare, respectiv în patrimoniu,
spaţii comerciale. Vânzătorul încheie
contracte de vânzare- cumpărare în numele
statului sau în nume propriu, după caz, în
condiţiile prezentei legi;

b) cumpărător � orice persoană fizică sau
juidică, română sau străină, care are calitatea
de comerciant, potrivit legii. Cumpărător nu
poate fi o persoană juridică română de drept
public sau o societate comercială la care
statul român ori o unitate administrativ-
teritorială este acţionar majoritar;

c) spaţiu comercial- spaţiul destinat actelor şi
faptelor de comerţ, astfel cum sunt definite în
art.3 din Codul comercial.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul parlamentar
al PD � propune completarea prevederilor lit.b)
astfel:
b) cumpărător- orice persoană fizică sau juidică,

română sau străină, care are calitatea de
comerciant, potrivit legii. Cumpărător nu poate fi o
persoană juridică română de drept public �
sindicatele, partidele politice şi fundaţiile, sau o
societate comercială la care statul român ori o
unitate administrativ- teritorială este acţionar
majoritar;

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM -  propune eliminarea lit.c)

-Trebuie precizat  dacă prin
cumpărător persoană juridică
de drept public se inţelege şi
sindicate, partide politice şi
fundaţii.
-Comisiile au respins
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.

-Urmare reformulării art.1 de
către cele două comisii
propunerea de eliminare a
literei c) a rămas fără obiect.

40 Art.5. � (1) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene şi
consiliile locale vor aproba, prin hotărâre a două treimi
din numărul consilierilor, lista spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, care se află în
administrarea lor, precum şi a celor din patrimoniul
regiilor autonome de interes local de sub autoritatea
acestora, care umează a fi vândute potrivit dispoziţiilor
prezentei legi.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul
parlamentar al PNL � propune modificarea alin.(1) al
art.5 , astfel:

Art.5. � (1) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene şi
consiliile locale vor aproba, prin hotărâre a două treimi
din numărul consilierilor, lista spaţiilor comerciale,
proprietate privată a statului, care se află în
administrarea lor, a celor din patrimoniul regiilor
autonome de interes local de sub autoritatea acestora,
precum şi ale societăţilor comerciale transformate
din fostele regii autonome de interes local sau
judeţean, la care consiliile judeţene sau locale sunt
unic acţionar, care umează a fi vândute potrivit
dispoziţiilor prezentei legi.

Atât motivarea susţinerii
amendamentului cât şi a
respingerii acestuia au fost
menţionate la nr.crt.32
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41

42

43

44

(2) În cazul spaţiilor comerciale din patrimoniul
regiilor autonome de interes local, hotărârea prevăzută
la alin.(1) se adoptă pe baza propunerii consiliului de
administraţie al regiei autonome respective.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM - propune completarea  alin.( 1)
introducând sintagma � şi societăţi comerciale� după
�patrimoniul regiilor autonome�.

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � Grupul
parlamentar al PRM � propune modificarea alin.(1) al
art.5 , astfel:

Art.5. � (1) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene şi
consiliile locale vor întocmi şi confirma prin
hotărârea a două treimi din numărul consilierilor
lista tuturor spaţiilor comerciale, proprietate privată
a statului, care se află în administrarea lor, precum şi a
celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
de sub autoritatea acestora, care umează a fi vândute
potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM � propune eliminarea alin.(2)

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � Grupul
parlamentar al PRM � propune un nou alin. (5) cu
următorul conţinut:

(5) În cazul nerespectării dispoziţiilor legale
cu privire la întocmirea listei spaţiilor comerciale

- Atât susţinerea
amendamentului cât şi
motivarea respingerii sunt
similare cu cele menţionate la
nr. crt.35  din raport.

-Textul iniţial este echivoc.
Lasă să se înţeleagă că
rămâne la latitudinea
consiliilor judeţene şi locale,
prin sintagma �vor aproba� ce
spaţii comerciale se vor vinde
sau nu, ceea ce ar conduce la
hotărâri arbitrare sau chiar la
abuzuri.
-Comisiile au respins
amendamentul considerând
corespunzător textul
proiectului de lege.

-Amendamentul are în vedere
că  este posibil ca unele
consilii de administraţie să
hotărască să nu vândă .
-Comisiile au respins
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.

- În temeiul art.21 din
Constituţie � orice persoană
se poate adresa justiţiei
pentru apărarea drepturilor şi
a intereselor sale legitime�.
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supuse vânzării, hotărârile consiliului judeţean şi
local pot fi contestate în termen de 5 zile de la
afişarea acestora de către persoanele inteesate la
secţia de contencios administrativ a tribunalului.
Instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu,
în termen de 48 de ore de la sesizare. Hotărârea
este definitivă şi irevocabilă.

Pentru acest considerent
trebuie să se prevadă şi
posibilitatea persoanelor
interesate de a-şi realiza un
drept recunoscut de lege prin
accesul liber la justiţie.
- Comisiile au respins
amendamentul întrucât pentru
situaţiile menţionate există
reglementări în legislaţia în
vigoare şi se regăsesc chiar şi
în cuprinsul acestui proiect de
lege.

45

46

Art.6. � (1) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună,
oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau
judeţ, în care există spaţii care cad sub incidenţa
prezentei legi, se constituie o comisie pentru vânzarea
spaţiilor comerciale, denumită în continuare comisie.
Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi
formată din 5 membri titulari şi 2-3 supleanţi, după cum
urmează:

(3) Dacă persoanele care urmează să facă parte
din comisie nu sunt nominalizate în termenul fixat de
primar, acesta va stabili componenţa comisiei, din
oficiu.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD � propune ca partea de început a
alin. (1) al art.6 să aibă următorul cuprins:

Art.6. � (1) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună,
oraş, municipiu, judeţ sau municipiul Bucureşt, în care
există spaţii care cad sub incidenţa prezentei legi, se
constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor
comerciale, denumită în continuare comisie. Comisia
se constituie prin dispoziţie a primarului, preşedintelui
consiliului judeţean, respectiv a primarului general
al municipiului Bucureşti şi va fi formată din 5
membri titulari şi 2-3 supleanţi, după cum urmează:

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune eliminarea alin.(3).

-Trebuie eliminate sectoarele
deoarece nu au �spaţii
comerciale� în administrare;
toate contractele de
închiriere, colaborare sau
asociere sunt încheiate cu
Primăria Municipiului
Bucureşti - Administraţia
Fondului Imobiliar.

-Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.

- Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.
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47

48

49

(5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari,
asociaţi, administratori sau cenzori la persoana juridică,
respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul
al 4-lea inclusiv, ai persoanei fizice care a solicitat
cumpărarea spaţiului comercial. În caz de
incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se
completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.

(6) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei,
membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie al cărui
cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre
a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei
generale a finanţelor publice şi controlului financiar de
stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi se achită
din fondurile realizate din vânzarea spaţiilor comerciale

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM -  propune eliminarea cuvântului
�asociaţi� din cuprinsul alin.(5).

Domnul deputat Cornel Bădoiu - Grupul
parlamentar al PSD � propune eliminarea alin.(6).

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
aprlamentar al PD � propune completarea alin.(6)
astfel:

(6) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei,
membrii acesteia � consilieri, reprezentanţi ai
regiilor şi un reprezentant al direcţiei financiare, au
dreptul la o indemnizaţie al cărui cuantum şi condiţii
de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului financiar de stat
judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi se achită din
fondurile realizate din vânzarea spaţiilor comerciale

- Întrucât există societăţi
comerciale cu asociat
unic:municipiul (oraşul,
comuna), reprezentat prin
consiliul local.
- Comisiile nu au reţinut
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.

Propunerea de eliminare se
întemeiază pe faptul că
membrii comisiei primesc
indemnizaţii sau salarii iar
participarea la o astfel de
comisie reprezintă o obligaţie
de seviciu.
- Propunerea a fost respinsă
comisiile considerînd
corespunzător textul
proiectului de lege.
-Trebuie precizat că membrii
comisiei sunt consilieri (deci
primesc indemnizaţie),
reprezentanţi ai regiilor (deci
sunt salariaţi) şi un
reprezentant al direcţiei
financiare (salariat) � art. 6
(a, b, c).
Se propune ca vânzările să fie
făcute direct de către direcţia
de specialitate (financiar-
contabilitate) a consiliului
judeţean, municipal sau
comunal. În această situaţie,
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art.7 şi următoarele vor fi
executate de aceste direcţii.
-Comisiile au respins
amendamentul întrucât a fost
prezentat după votul dat
asupra articolului.

50 Art.8 -
 Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � Grupul
parlamentar al PRM � propune două noi alineate (4) şi
(5) astfel:

(4) Raportul de evaluare va evidenţia
valoarea investiţiilor efectuate de deţinătorul legal
al spaţiilor comerciale, urmînd ca acestea să fie
deduse din preţul minim de vînzare, în următoarele
condiţii:
a) au fost efectuate cu acordul proprietarului

spaţiului;
b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de

construcţii, în condiţiile legii.
Valoarea investiţiilor deduse nu poate depăşi
jumătate din valoarea stabilită prin raportul de
evluare.

(5) În cazul în care comisia îşi execută cu rea
credinţă drepturile privitoare la procedura de
negiociere şi convenirea preţului de vânzare
persoanele interesate pot face contestaţie la secţia
de contencios administrativ a tribunalului, în
condiţiile art.8 alin.(3), care se aplică
corespunzător.

- Prin folosinţa îndelungată a
spaţiilor comerciale
deţinătorii au trebuit să facă
unele investiţii de întreţinere
a acestora şi care de regulă au
fost, prin lege în sarcina
proprietarului. Este echitabil
ca aceste cheltuieli să nu fie
suportate de comerciantul
deţinător legal al spaţiului.

- Comisiile au respins
propunerile întrucât aceste
prevederi se regăsesc în
cuprinsul art.19.

51 Art.10. � (1) ) Contractul de vânzare-cumpărare
a spaţiului comercial se încheie în termen de 15 zile de
la data finalizării procedurii de vânzare potrivit

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM -  propune ca alin.(1) să fie
reformulat astfel :

- Preşedintele consiliului
judeţean şi primarul sunt
conducătorii unităţii
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prezentei legi şi se semnează, din partea vânzătorului, de
preşedintele consiliului judeţean sau de
vicepreşedintele desemnat în acest scop, de primar
ori, după caz, de preşedintele consiliului de
administraţie al regiei autonome.

(1) Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului
comercial se încheie în termen de 15 zile de la data
finalizării procedurii de vânzare potrivit prezentei legi
şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele
consiliului judeţean sau de primar .

administrativ- teritoriale. În
caz de concediu de odihnă
sau concediu medical, etc.
locţiitorul de drept este cel
care are drept de semnătură
conform regulamentului de
organizare şi funcţionare.

 - Comisiile au respins
amendamentul considerând
corespunzător textul
proiectului de lege.

52

Art.11-(2) De asemenea comisia pentru vânzarea
spaţiilor comerciale poate aproba plata în rate a preţului
de vânzare, în cazuri justificate, de către orice alt
cumpărător.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune eliminarea din
conţinutul  alin.(2) a sintagmei �de către orice alt
cumpărător�.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD � propune modificarea alin.(2)
astfel:
 (2) De asemenea, comisia pentru vânzarea
spaţiilor comerciale poate aproba plata în rate a
preţului de vânzare, în cazuri justificate, dacă nu au
datorii către bugetul de stat.

- Ca urmare a eliminării
alin.(2) propusă în raport
propunerea nu mai are obiect.

-Alin.(2) este în contradicţie
cu alineatul (1) din moment
ce permite oricărui
cumpărător să achite preţul în
rate.
-Prin eliminarea alin.(2)
propusă de comisii
amendamentul nu mai are
obiect.

53
Art.12. � (1) Vânzarea spaţiilor comerciale cu

plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuţi la
art.11 alin.(1) şi (2) în următoarele condiţii:
a) avans de 25% din preţul de vânzare;
b) rate lunare eşalonate pe un termen de până la 3 ani,

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea alin.(1)
asfel:

(1) În acest caz vânzarea se va face la rata
de schimb a Băncii Naţionale, din zona
vânzării :

- Comisiile au respins
amendamentul considerînd
corespunzător textul
proiectului de lege.



25

54

fără acordarea unor termene de graţie;
c) perceperea unor dobânzi anuale de 10%.

a) prin transformarea valorii în lei
transformată în valută:

b) avans de 25%;
c) rate lunare eşalonate pe un termen de

până la 3 ani, fără acordarea unor
termene de graţie;

d) perceperea unei dobânzi anuale de 5% în
valută.

Domnul deputat Ioan Oltean � Grupul
parlamentar al PD. � propune un nou alineat cu
următorul cuprins:

(2) Vânzătorul va comunica cumpărătorului
odată cu semnarea contractului de vânzare-
cumpărare şi graficul de eşalonare a ratelor.

- Necesitate apărută pe
parcursul derulării procesului
de vânzare a spaţiilor
comerciale şi a terenurilor
aferente conform HG
nr.505/1998.

- Comisiile au respins
amendamentul considerând
suficiente prevederile
cuprinse  în contractul de
vânzare � cumpărare.

55 Art.13. -  (3) Terenul proprietate publică, aferent
spaţiului comercial, se atribuie direct cumpărătorului
printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la
prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor, concesiunea se face prin negociere
directă între concedent şi concesionar, fără întocmirea
unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără
nici o formă de publicitate.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD � propune completarea alin. (3)
asfel:

Art.13. -  (3) Terenul proprietate publică,
aferent spaţiului comercial, se atribuie direct
cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin
derogare de la prevederile Legii nr.219/1998 privind
regimul concesiunilor, concesiunea se face prin
negociere directă între concedent şi concesionar, fără
întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de
sarcini şi fără nici o formă de publicitate.Trebuie
întocmit raport de evaluare pentru teren în baza
unei metodologii aprobate de consiliile judeţene şi

Amendamentul se susţine
printr-un exemplu :
În acest sens la Bucureşti
există Hotărârea C.G.M.B.
nr.218/1997.

- Comisiile au respins
amendamentul considerînd
corespunzător textul
proiectului de lege.



26

municipale.

56

57

58

Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor
comerciale în condiţiile prezentei legi se fac venit la
bugetul de stat în cotă de 15%, diferenţa fiind virată la
bugetele locale respective, într-un cont special, şi va fi
utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes
public, aprobate de consiliile judeţene sau consiliile
locale.

Domnii deputaţi Romeo Raicu şi Ioan Oltean
� Grupul parlamentar al PD � propune reformularea
art.15 astfel:

Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea
spaţiilor comerciale în condiţiile prezentei legi se fac
venit la bugetul de stat în cotă de 15%, diferenţa fiind
virată la bugetele locale respective, într-un cont
special, şi va fi utilizată pentru realizarea unor proiecte
de interes public, aprobate de consiliile judeţene,
consiliile locale, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti.

 Domnul deputat Victor Dobre � Grupul
parlamentar al PNL - propune reformularea art.15
astfel:

Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea
spaţiilor comerciale în condiţiile prezentei legi se fac
venit la bugetele locale respective, fiind virate într-un
cont special, şi vor fi utilizate pentru realizarea unor
proiecte de interes public, aprobate de consiliile
judeţene sau consiliile locale.

Domnul deputat Eugen Pleşa � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea art. 15
astfel :

Art.15. � Sumele obţinute din vânzarea
spaţiilor comerciale în condiţiile prezentei legi se fac
venit la bugetul de stat în cotă de 20%, diferenţa fiind

- Pentru corelare  cu
propunerea făcută la art.6.

- Comisiile au considerat ca
fiind corespunzător textul
proiectului de lege.

Propunerea de a vira la
bugetele locale întreaga sumă
obţinută din vânzarea acestor
spaţii are în vedere faptul că
autorităţile administraţiei
publice locale au primit ca
urmare a descentralizării
numeroase atribuţii însă
insuficient susţinute de
bugetele locale.
- Comisiile au respins
propunerea considerînd
corespunzător textul
proiectului de lege.

- Se consideră justificată o
creştere de  20% a cotei care
va reveni bugetului de stat.
- Comisiile au respins
propunerea considerînd
corespunzător textul
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virată la bugetele locale respective, într-un cont
special, şi va fi utilizată pentru realizarea unor proiecte
de interes public, aprobate de consiliile judeţene sau
consiliile locale.

proiectului de lege.

59 CAPITOLUL III
Vânzarea spaţiilor comerciale prin negociere directă

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune următorul titlu :

CAPITOLUL III
Vânzarea spaţiilor comerciale cu altă

destinaţie în afară de locuinţe, proprietate privată a
statului aflate în administrarea consiliilor judeţene
sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în
patrimoniul regiilor autonome de interes local.

- Pentru corelare cu
propunerea de modificare a
titlului legii.
- Aceeaşi motivaţie ca la tilul
legii.

60

61

Art.16. � Vânzarea spaţiilor comerciale către
comercianţii, persoane fizice sau juridice, care le
folosesc în  baza unui contract de închiriere, concesiune,
locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau
leasing, încheiat în condiţiile legii şi valabil la data
intrării în vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea
acestora, prin metoda negocierii directe.

Domnul deputat Gheorghe Dinu -propune un
alt text pentru art.16, astfel:

Art.16. - Vânzarea spaţiilor se realizează în
condiţiile prezentei legi, prin licitaţie publică cu
strigare.

Domnul deputat Ioan Oltean � Grupul
parlamentar al PD. � propune reformularea  art. 16,
astfel:

(1) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii către persoanele fizice sau juridice,
care le folosesc la data intrării în vigoare a prezentei
legi în baza unui contract de închiriere, concesiune,
locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau

- Amendamentul are în
vedere ca vânzarea spaţiilor
să se facă numai prin licitaţie
cu strigare.
- Comisiile au respins
amendamentul considerând
corespunzător textul din
proiectul de lege.

- Necesitate apărută pe
parcursul desfăşurării
procesului de vânzare a
spaţiilor comerciale
constatându-se existenţa unor
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leasing, încheiat în condiţiile legii, se face la slicitarea
acestora, prin metoda negocierii directe.

(2)  Vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii se poate face şi pentru comercianţii
sau prestatorii de servicii care le folosesc la data
intrării în vigoare a prezentei legi în baza unui
contract de închiriere sau asociere expirat, cu
condiţia  ca aceştia să fi respectat clauzele
contractuale.

Domnul deputat Romeo Raicu � Grupul
parlamentar al PD. � propune următoarea formulare a
art.16:

Art.16.- Vânzarea spaţiilor comerciale către
comercianţii, persoane fizice sau juridice, care le
folosesc în  baza unui contract de închiriere,
concesiune, locaţie de gestiune sau leasing , încheiat în
condiţiile legii şi valabil la data intrării în vigoare a
prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin
metoda negocierii directe.

contracte expirate şi
neprelungite.

-Comisiile au respins
amendamentele considerând
corespunzător textul prevăzut
în proiectul de lege.

Trebuie eliminată de la
cumpărare �asocierea în
participaţiune� din
următoarele considerente :
- nu există text de lege prin
care autorităţile administraţiei
publice să se asocieze cu
comercianţi;
- asocierile în participaţiune
s-au încheiat pentru a eluda
licitaţiile;
- asocierile în participaţiune
sunt ilegale pentru că
administraţia pune în asociere
şi garantează cu imobile
aparţinând domeniului
public(lucru interzis de lege);
- în cazul asocierilor trebuie
să existe contabilitate
separată, ori în primării nu
există servicii de urmărire a
asociaţiilor;
- prin text de lege se acoperă
o ilegalitate.
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-Comisiile au repins
propunerea considerând
corespunzător textul din
proiectul de lege.

63 Art.17. � (1) In termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele prevăzute
la art.16 vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la
sediul vânzătorului.

(2) După expirarea termenului prevăzut la
alin.(1), spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus
solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute la Capitolul
IV.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM - propune reformularea alin.(1)
astfel:
 Art. 17.- (1) în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, comisia stabilită în
condiţiile art.6, propune caietul de sarcini şi-l
supune unităţii administrativ-teritoriale pentru
aprobare, precum şi sistemul de punctaj de
adjudecare a licitaţiei.

(2) În sistemul de punctaj, din 100 de
puncte, cuantumul de punctaj va fi:

a) pentru preţul oferit, până la 75 de
puncte;

b) pentru eventualele investiţii efectuate şi
verificate de către Comisie, în condiţiile
art.19, până la 25 de puncte;

(3) După expirarea termenului prevăzut la
alin.(1), spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus
solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute la Capitolul
IV.

- Se susţine necesitatea
introducerii unui sistem de
puncataj pentru desemnarea
câştigătorului licitaţiei.

- Comisiile au repins
propunerea considerând
corespunzător textul din
proiectul de lege.

64

65

Art.18.- (2) Dacă solicitantul se încadrează în
condiţiile prevăzute la art.4 lit.b) şi la art.16, se trece la
negocierea directă a vânzării spaţiului comercial.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune eliminarea alin.(2)

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � Grupul
parlamentar al PRM propune un nou alin. (3) cu

- Comisiile au respins
amendamentul considerând
corespunzător textul
proiectului de lege.

- Aceeaşi motivare ca la art.5
nr.crt. 44 din raport atât
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următorul cuprins:
(3)  În caz de respingere a cererii de către

comisia de vânzare a spaţiilor comerciale
solicitantul se poate adresa secţiei de contencios
administrativ a tribunalului cu contestaţie în
condiţiile art. 8, 9 şi 10 din prezenta lege.

pentru susţinerea
amendamentului cât şi pentru
respingerea acestuia de către
comisii.

66 Art.19.- (2) Pentru stabilirea preţului
minim de vânzare a spaţiilor comerciale, raportul de
evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de
către comerciantul solicitant.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM -  propune următoarea formulare
pentru alin.(2):

(2) Pentru stabilirea preţului minim de vânzare
a spaţiilor, raportul de evaluare va evidenţia valoarea
investiţiilor efectuate de către foştii deţinători ai
contractului de închiriere.

- Se susţine evidenţierea
investiţiilor făcute de
deţinătorii anterioari celui
care solicită spaţiul.
 - Comisiile au respins
amendamentul având în
vedere că au fost îndeplinite
toate condiţiile odată cu
preluarea de la vechiul
deţinător al spaţiului de către
actualul deţinător.

67 Art.20.- Vânzarea spaţiilor comerciale, cu
excepţia celor care se vând prin negociere directă în
condiţiile prezentei legi, se realizează prin licitaţie
publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ
obţinut.

Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul
parlamentar al PRM - propune reformularea art.20
astfel:

Art.20.- Vânzarea spaţiilor comerciale se
realizează prin licitaţie publică cu strigare, cu
adjudecare la cel mai mare preţ obţinut.

- Corelare cu amendamentul
prezentat la art.16.

- Comisiile au respins
amendamentul considerînd
corespunzător textul
proiectului de lege.

68 Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM - propune următorul  titlu pentru
Capitolul IV :

CAPITOLUL IV
Adjudecarea licitaţiei.

-Amendamentul a fost corelat
cu prevederile art.16 şi ale
Capitolului III.

-Comisiile au respins
amendamentul considerând
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corespunzător textul
proiectului de lege.

69 Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune două noi articole
cuprinse în Capitolul IV propus, astfel:

Art.21. - Câştigătorul licitaţiei se consideră
ofertantul care întruneşte numărul cel mai mare de
puncte, în baza sistemului de punctaj stabilit la art.17.

Art.22. � În cazul în care ofertantul acumulează
punctaj în condiţiile punctelor a) şi b) ale art.17 ,
punctajul obţinut se stabileşte proporţional cu valorile
oferite, respectiv reieşite din documentele contabile.

Completarea se consideră
necesară în condiţiile vînzării
spaţiilor prin licitaţie aşa cum
au fost făcute propunerile
pentru conţinutul  Capitolului
III.

- Prin respingerea de către
comisii a amendamentelor
propuse la Capitolul III aceste
două articole nu-şi mai au
obiect.

     PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,

    IOAN OLTEAN      dr.IONEL OLTEANU

       SECRETAR,

  ION FLORESCU

Redactat- consilieri:
Dumitra Diaconu
arh.Victor Cristea
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