
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 
 

L E G E 
 

 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală  

 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 Art. I. – Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 
22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
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 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează regimul 
atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de 
ani, a unui teren în suprafaţă de 150-300m2, din terenuri aflate 
în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală.” 

 
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce    

alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate 

stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului 
local.” 

 
3. Partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) al 

articolului 2 vor avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, 

tinerii, în vârstă de până la 35 de ani, care împlinesc 
următoarele condiţii: 

a) au împlinit vârsta de 18 ani;” 

 
4. Litera c) a alineatului (1) al articolului 2 se abrogă. 

 
5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului 

şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe 
certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o 
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declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se 
menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o 
locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe.” 

 
6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce      

alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi Planurile 

urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinţe tip 
înşiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate 
potrivit art. 1  alin. (2), se iniţiază şi se finanţează de consiliile 
locale.” 

 
7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) prin 

nedeclararea de către solicitant că deţine sau a deţinut în 
proprietate o locuinţă, ori un teren pe care se poate construi o 
locuinţă, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se 
pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.” 

 
Art. II. – Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 
22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
 
 
 
 
 



 4

 
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din            

4 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

 

Nicolae Văcăroiu 

 
 
 Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, 
republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel Hrebenciuc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 17 mai 2004 
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