
 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    10 noiembrie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                Nr.26/1527 

ECOLOGIC  
 
 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr.668 din 27 octombrie 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,     10 noiembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU      Nr. 26/1527 

ECOLOGIC      
 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală 
 
 

  1. Cu adresa nr.668 din 27 noiembrie 2003, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea 
dezbaterii şi avizării în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.668 din 29.10.2003 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.668 din 

30.10.2003;  
- avizul Consiliului Legislativ nr.1479 din 21.10.2003. 

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de 
urgenţă, în şedinţa din 4 noiembrie 2003. 
  Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, în sensul cuprinderii şi a autorităţilor 
publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti în categoria celor care au competenţa 
atribuirii terenurilor pentru construirea unei locuinţe, precum şi acordarea dreptului 
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tuturor consiliilor locale de a stabili criterii suplimentare pentru selectarea 
beneficiarilor faţă de cele prevăzute de lege.  
  Având în vedere cele arătate, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor 
aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice, ca şi legea pe care o modifică şi o completează. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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