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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, 
republicată, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 10 din 1 februarie 
2018 şi înregistrată cu nr. 4c-11/39 din 5 februarie 2018, respectiv cu nr. 4c-6/8/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 

                  PREŞEDINTE,                                        VICEPREŞEDINTE,                                            

              Eugen NICOLICEA                                           Ion CĂLIN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                         COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE,  
                   ȘI IMUNITĂȚI                                                                                                   PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-11/39                                                                                                              Nr. 4C-6/8 
Bucureşti, 27 februarie 2018 

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată 
(PLx.10/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. PLx.10 din 1 februarie 
2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunități şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, 
republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 791 din 02.10.2017, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 decembrie 2017.  
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Intervenţiile legislative au ca scop „reducerea inegalităţilor prin prevederi menite să ducă la 
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creşterea fondului de locuinţe sociale şi prioritizarea locuirii publice, acordând atenţie specială acelui segment al populaţiei cu venituri 
reduse, sub pragul sărăciei, a cărei situaţie economică trebuie îmbunătăţită, printre altele, şi prin instrumentele politicii locative. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 februarie 
2018. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 24 
deputaţi. La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Angel Gheorghiu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 27 februarie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

                                    PREȘEDINTE                                                                                   

                              Eugen NICOLICEA                                 

                                            

                                    SECRETAR     

                        Alina-Elena TĂNĂSESCU 

 

 

 

        VICEPREŞEDINTE 

               Ion CĂLIN 

 

             SECRETAR 

         Angelica FĂDOR 

    Consilier parlamentar, 
      Mușat Alexandra 

                                                                     Consilier parlamentar, 
                                                                         Roxana Feraru 

 


