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 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x  

480/ 18 iunie 2007, Comi  sia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere şi avizare, proiectului de 

Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti  (PL-x 480/ 18 

iunie 2007). 
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Original



 Proiectul de lege a fost dezbătută în Comisie, în şedinţa din 05 septembrie 2007. Comisia, cu 8 voturilor pentru, 3 

împotrivă şi două abţineri, a hotărât să elibereze aviz favorabil asupra proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text  
iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

0 1 3 4 

1. 

Titlul Legii: 
Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în 
cămine studenţeşti 

Titlul Legii: 
Lege privind transformarea cazărmilor şi 
utilităţilor dezafectate ale Ministerului 
Apărării în elemente de infrastructură 
educaţională 

Oglindirea mai fidelă a 
conţinutului legii. 

2. 

Art.1 Cazărmile şi unităţile 
dezafectate ale Ministrului Apărării 
trec în patrimoniul consiliilor judeţene, 
respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

Art.1 Cazărmile şi utilităţile dezafectate ale 
Ministrului Apărării trec în patrimoniul 
consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 

Dactilografiere iniţială 
greşită. 

3. 

Art.2 Cazărmile şi utilităţile 
dezafectate din centrele universitare 
sunt transformate în cămine studenţeşti 
cu finanţare din partea consiliilor 
judeţene, respetiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, şi a 
universităţilor beneficiare. 

Art.2 La solicitarea unităţilor sau a 
instituţiilor de învăţământ interesate, prin 
hotărâre a consiliilor judeţene sau a 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, cazărmile şi utilităţile dezafectate 
se transformă în spaţii de învăţământ, 
cămine studenţeşti sau alte elemente de 
infrastructură educaţională, cu finanţare 
din bugetul consiliilor judeţene, a 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a instituţiilor de învăţământ, 
după caz. 

Spaţiile şi utilităţile 
dobândite de instituţiile 
de învăţământ pot 
căpăta şi alte destinaţii 
în afară de cămin 
studenţesc. 
Finanţarea este diferită 
în cazul instituţiilor de 
învăţământ 
preuniversitar faţă de 
instituţiile de 
învăţământ universitar. 



4. 

Art.3 Noile cămine studenţeşti vor fi 
administrate de către universităţile din 
judeţul pe raza căruia se găsesc 
respectiv din municipiul Bucureşti. 

Art.3 Spaţiile de învăţământ, căminele 
studenţeşti sau alte elemente de 
infrastructură educaţională sunt 
administrate de unităţile şi instituţiile 
beneficiare. 

Destinaţia diferită 
(cămin sau spaţii de 
învăţământ, etc.) face ca 
administrarea să fie 
specifică. 

5. 

Art.4 Noile cămine studenţeşti vor fi 
finanţate de coniliile judeţene, respetiv 
de către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, şi de către 
universităţile beneficiare. 

 
 

Se elimină 
Reglementarea este 
cuprinsă în articolele 
precedente. 

6. 
Art.5 Noile cămine studenţeşti vor 
avea aceeaşi structură organizatorică cu 
cele deja existente. 

 
Se elimină 

Reglementarea este 
cuprinsă în articolele 
precedente. 

7. 

Art.6 Prezenta lege intră în vigoare la 
6 luni de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Art.6 Prezenta lege intră în vigoare la 90 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Timpul prevăzut îmbină 
necesitatea de 
operativitate a 
activităţilor cu cea 
necesară inventarierilor 
şi altor activităţi 
administrative. 

 

      PREŞEDINTE                       SECRETAR 
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               Consilier parlamentar, 
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