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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  

11 octombrie 2022 

Nr.   4c-7/426 

  

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere 

în fond, cu adresa nr. Pl. x 386/2022 din 20 iunie 2022. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Bucureşti 
  

11 octombrie 2022 

Nr.   4c-7/426 

  

Plx. 386/2022 

 

R A P O R T    

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, transmisă cu adresa nr. Plx. 386/2022 din 20 iunie 

2022, înregistrată cu nr.4c-7/426  din 21 iunie 2022. 

 În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din 14 iunie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr. 390 din 8 aprilie 2022.  

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, 

conform avizului nr. 1999 din 5 aprilie 2022.  

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de 

vedere transmis. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-6/453 din 29 iunie 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, conform avizului nr. 4c-20/359 din 20 iunie 2022. 

Comisia pentru învăţământ a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-11/227 

din 28 iunie 2022. 

Comisia pentru tineret și sport a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-

25/91 din 6 iulie 2022. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-

10/350 din 19 septembrie 2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.152/1998. Astfel, se preconizează posibilitatea de prelungire a contractului de 

închiriere a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi 

destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, pe 

perioade de câte cinci ani, iar nu de un an, cum este în prezent. Totodată, se propune 

eliminarea condiţiei consemnării în cartea funciară a interdicţiei de vânzare, dacă 

achiziţionarea locuinţei s-a făcut după minimum 6 ani de la data încheierii contractului 

de închiriere. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ședința din data de 11 octombrie 

2022.  

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei 

a participat în calitate de invitat: domnul Gabriel Dinică – director adjunct din cadrul 

Agenției Naționale pentru Locuințe. 

 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate  

de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 



 

 

 4 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu amendamente 

admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 
 
 

Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Nicoleta TOMA



 

 

 5

Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 

crt. 
Text Legea nr. 152/1998 Text inițiativă legislativă Amendamente propuse 

(autor amendamentule) 
Motivare 

  
1.   Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe 
 

Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe 

Tehnică 
legislativă 

2.    Articol unic. - Legea nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 
2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.  Art.8 
............................................ 
 (5) După expirarea perioadei 
contractuale iniţiale, prelungirea 
contractului de închiriere se face, 
succesiv, pe perioade de câte un an. 

1. Alineatul (5) al articolului 8 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (5) După expirarea perioadei 
contractuale prevăzută la art. 4 alin.(7), 
prelungirea contractului de încheiere se face, 
succesiv, pe perioade de câte 5 ani. 
 

1. La articolul 8, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (5) După expirarea perioadei 
contractuale iniţiale, prelungirea 
contractului de închiriere se face, succesiv, 
pe perioade de câte 5 ani. 
 

Autori: membrii Comisiei 

 

Tehnică 
legislativă. 
Aviz CL 
nr.380/8.04.2022 

4.   

 
Art.10 - (1)Locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, inclusiv cele 

2. Alineatul (1) al articolului 10 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (1) Locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, inclusiv cele construite şi destinate 

2. La articolul 10, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (1) Locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, inclusiv cele construite şi 

Tehnică 
legislativă. 
Aviz CL 
nr.380/8.04.2022 
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construite şi destinate în mod 
exclusiv închirierii tinerilor 
specialişti din învăţământ sau 
sănătate, repartizate în condiţiile art. 
8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, se 
pot vinde titularilor contractelor de 
închiriere, numai la solicitarea 
acestora, după expirarea a minimum 
un an de închiriere neîntreruptă 
către acelaşi titular şi/sau către 
persoana în beneficiul căreia s-a 
continuat închirierea în condiţiile 
legii, fără ca vânzarea să fie 
condiţionată de vârsta solicitantului. 

în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti 
din învăţământ sau sănătate, repartizate în 
condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după 
caz, se pot vinde titularilor contractelor de 
închiriere, numai la solicitarea acestora, după 
expirarea a minimum 6 ani de la data încheierii 
primului contract de închiriere către acelaşi 
titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia 
s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fară 
ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta 
solicitantului sau după minimum 1 an de la 
data încheierii primului contract de închiriere, 
cu condiţia consemnării interdicţiei de vânzare 
pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii 
acestora la înscrierea dreptului de proprietate 
în cartea funciară, în condiţiile legii. 
 

destinate în mod exclusiv închirierii 
tinerilor specialişti din învăţământ sau 
sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. 
(3) sau ale art. 23, după caz, se pot vinde 
titularilor contractelor de închiriere, numai 
la solicitarea acestora, după expirarea a 
minimum 6 ani consecutivi de la data 
încheierii primului contract de închiriere 
către acelaşi titular şi/sau către persoana în 
beneficiul căreia s-a continuat închirierea în 
condiţiile legii, fară ca vânzarea să fie 
condiţionată de vârsta solicitantului și fără 
interdicție de vânzare sau după minimum 
un an neîntrerupt de la data încheierii 
primului contract de închiriere, cu condiţia 
consemnării interdicţiei de vânzare pe o 
perioadă de 5 ani de la data dobândirii 
acestora la înscrierea dreptului de 
proprietate în cartea funciară, în condiţiile 
legii. 
 

Autori: membrii Comisiei 

 
5.  Art.10 – (2) 

.......................................................... 
f) locuinţele nu pot face obiectul unor 
acte de dispoziţie între vii pe o 
perioadă de 5 ani de la data 
dobândirii acestora. Această 
interdicţie se va consemna la 
înscrierea dreptului de proprietate în 
cartea funciară în condiţiile legii. 
Prin excepţie, locuinţele pot face 
obiectul unor garanţii reale 

3. La alineatul (2) al articolului 10, 

litera f) se abrogă.  
 

3. La articolul 10, alineatul (2), litera 

f) se abrogă.  
 

Autori: membrii Comisiei 

Tehnică 
legislativă 
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imobiliare, constituite în favoarea 
instituţiilor de credit definite 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, care finanţează achiziţia 
acestor locuinţe, şi/sau în favoarea 
statului român, în cazul creditelor 
acordate de instituţiile de credit, cu 
garanţia statului, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
Instituţiile de credit sau, după caz, 
statul român, prin organele 
competente, vor putea valorifica 
locuinţele şi anterior expirării 
termenului de 5 ani, pe calea 
executării silite, în condiţiile legii, în 
cazul neîndeplinirii obligaţiilor din 
contractele de credit de către 
proprietarii locuinţelor; 

 


