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RAPORT COMUN 

asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, 
republicată, privind înfiin�area Agen�iei  Na�ionale pentru  Locuin�e, astfel cum a fost 
modificată prin OG nr. 6/2014 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere, în fond cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind 
înfiin�area Agen�iei  Na�ionale pentru  Locuin�e, astfel cum a fost modificată prin OG 
nr. 6/2014, trimisă cu adresa nr. Pl-x 349 din 7 aprilie 2015 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/580  
din 8 aprilie 2015, respectiv cu nr. 4c-6/167 din 8 aprilie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor  este  
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 
�edin�a din 31 martie 2015. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1383 din 17 decembrie 2014, a avizat negativ 
ini�iativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 5029/DRP din 8 iunie 2015, 
prin care nu sus�ine adoptarea ini�iativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 alin, (25) din 
Legea nr. 152/1998 privind înfiin�area Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e, republicată, 
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cu modificările �i completările ulterioare, în sensul ca, în ipoteza vinderii locuin�elor pentru 
tineri destinate închirierii, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuin�ei, 
titularul contractului să dobândească �i dreptul de proprietate asupra cotei – păr�i de teren 
aferente acesteia, în baza contractului de vânzare încheiat cu unitatea administrativ teritorială 
de�inătoare, sumele ob�inute astfel  urmând a fi virate la bugetul local. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 �i art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă, expunerea 
de motive, avizul Consiliului Legislativ �i punctul de vedere al Guvernului României în 
şedinţe separate.  

Comisia pentru administra�ie publică �i amenjarea teritoriului a dezbătut 
ini�iativa legislativă în �edin�a din 16 iunie 2015. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei au participat la �edin�ă 18 deputa�i. 
La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 �i 

55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, în calitate de invita�i, doamna Sirma 
Caraman, Secretar de  Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i Administra�iei 
Publice, domnul Mircea George – seretar de stat, doamna Alina Săvescu – consilier �i 
doamna Elena Cuco� - �ef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i 
Administra�iei Publice, precum �i domnul Stan George – director general �i doamna Ioana 
Simion – director în cadrul Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e. 

Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i a dezbătut ini�iativa legislativă în 
�edin�a din 8 septembrie 2015. 

La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 �i 
55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, în calitate de invita�i, doamna Sirma 
Caraman - secretar de stat, domnul Daniel Marinescu – director general �i doamna Domnica 
Foc�ăneanu - �ef serviciu, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i Administra�iei 
Publice. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, în raport cu măsurile preconizate în ini�iativa 
legislativă ar fi trebuit să se �ină cont de caracterul social pe care îl are programul de 
construc�ii de locuin�e pentru tineri destinate închirierii, astfel, includerea în pre�ul de 
vânzare �i a pre�ului asupra cotei – păr�i din teren nu ar conduce decât la o majorare a 
pre�ului total de vânzare a locuin�ei. S-a apreciat că modalitatea de calcul a pre�ului de 
vânzare a locuin�elor are la bază, în esen�ă, ob�inerea unui pre�/mp care să fie sub pre�ul 
pie�ei, dar cu care să se poată realiza o altă locuin�ă. 

Conform dispozi�iilor art. 3 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, terenul pe care se realizează locuin�ele pentru tineri destinate 
închirierii poate fi proprietate publică ori privată a statului sau a unită�ilor administrative – 
teritoriale, precum �i proprietate privată  a persoanelor fizice ori juridice, terenuri ce au un 
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regim diferit. Astfel, în situa�ia terenurilor care fac obiectul domeniului public al 
statului/UAT – în cazul terenurilor proprietate publică a statului puse la dispozi�ie de către 
autorită�ile publice centrale care asigură administrarea locuin�elor/terenurilor aferente (art. 
20 alin. (4) din lege) �i care nu au făcut, în prealabil, obiectul trecerii în proprietatea privată 
a statului sunt incidente dispozi�iile constitu�ionale ale art. 136 alin. (4) referitoare la 
inalienabilitatea bunurilor proprietate publică. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i membrii 
Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  Propunerii legislative 
pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înfiin�area 
Agen�iei  Na�ionale pentru  Locuin�e, astfel cum a fost modificată prin OG nr. 6/2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
         
 
 
               PREŞEDINTE,                                                                 VICEPRE�EDINTE, 
                       
          Bogdan Liviu CIUCĂ                                                              Lauren�iu NISTOR            
 
           
                 SECRETAR,                                                                          SECRETAR, 
 
    Sorin Constantin STRAGEA                                                            Radu BABU�                  
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