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                 Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr.PLx.591/2022 din 

11 octombrie 2022. 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan – Andrei TOADER 
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  RAPORT  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea  

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii 

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

nr. PLx.591/2022 din 11 octombrie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-7/662 /11.10.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 5 octombrie 2022 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.961/23.08.2022) 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr.19.10.2022) 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4C-20/503/19.10.2022) 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/649/25.10.2022) 

 - avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/872/13.12.2022) 
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          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în sensul clarificării textului, 

pentru evitarea confuziilor de termeni, drept pentru care se elimină sintagma ”numai 

după diminuarea cu amortizarea calculată şi actualizarea cu rata inflaţiei” din 

cuprinsul lit. d1) a art.10 alin.(2). De asemenea, se propune înlocuirea sintagmei „tineri 

specialişti din învăţământ sau din sănătateˮ cu sintagma „specialişti din învăţământ 

sau din sănătateˮ, în tot cuprinsul legii. Totodată, pentru a asigura evidenţa sumelor 

care trebuie virate de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi/sau centrale, care au în administrare locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, se propune modificarea prevederilor cu privire la sumele 

reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, respectiv cu privire la 

sumele rezultate din vânzare şi virate către ANL, în sensul creării unei obligativităţi de 

a transmite, lunar, la ANL, datele necesare într-o formă standardizată, general valabilă 

pentru aceste instituţii. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 15 februarie 2023.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Radu Anișoara – director general 

adjunct  în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe în forma adoptată de Senat. 

       În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan – Andrei TOADER 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 


