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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
08.07.2020 

Nr.   4c-7/511 
 
   
  Către, 

 
  BIROUL PERMANENT AL  

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului pentru dezbatere în fond, în procedură obișn uită, cu adresa nr. PLx nr. 

503/2019 din 28 octombrie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

ANGELICA FĂDOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
08.07.2020 

Nr.   4c-7/511 
 
 

R A P O R T       
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea 

art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, transmis cu adresa nr. PLx 503/2019 din 28 octombrie 2019, 

înregistrat cu nr. 4c-7/511 din 29 octombrie 2019. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. 

(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 21 octombrie 2019, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României, republicată. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.495/14.06.2019); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.2995/11.06.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr. 4c-20/444/03.12.2019); 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�
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- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. 4c-

13/907/17.12.2019) 

-Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative (adresa nr. 

920/DPSG/02.06.2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 alin.(7) lit.b) 

din Legea nr.152/1998, în sensul majorării, de la maximum 0,8%, cât este în prezent, 

la maximum 1,5%, din valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor 

locuinţelor, în scopul administrării, întreţinerii şi reparaţiilor curente, precum şi a 

reparaţiilor capitale. 

         Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de 

lege în şedinţa online din 8 iulie 2020. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege 

pentru modificarea art.8 alin.(7) lit. b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în forma adoptată de Senat. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Angelica FĂDOR Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 
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