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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.6² din Legea nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, trimis comisiei în 

vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport, cu adresa 

nr.PLx.97 din 19 iunie 2008. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RELU FENECHIU 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 9.09.2008 

Nr.     26/2851 
 
 

R A P O R T      S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.6² din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea  
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.97 din 19 iunie 

2008, cu dezbaterea pe fond în vederea unei noi examinări şi depunerii 

unui nou raport, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.6² din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe. 

 

La întocmirea prezentului raport suplimentar Comisia a avut în 

vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1461/23.10.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PL.x97/18.03.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 3075/15.11.2007) 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.62 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

proiectului de lege din următoarele considerente: posibilitatea extinderii 

termenului pentru repartizarea locuinţei, în sensul iniţiativei legislative, 

până la împlinirea vârstei de 38 de ani, respectiv la 3 ani de la  împlinirea 

vârstei de 35 de ani, apare ca o soluţie în favoarea acelor persoane care, 

nici până la 38 de ani, nu au reuşit să obţină locuinţă. Pe de altă parte, în 

perioada astfel extinsă, se introduc în mod continuu, şi noile solicitări ale 

tinerilor începând cu 18 ani, care, fiind abia la început de viaţă/activitate, 

nu au avut încă posibilitatea de a-şi constitui surse financiare suficiente 

pentru a putea obţine o locuinţă. 

 Printr-o extindere excesivă a perioadei în care, după împlinirea 

vârstei de 35 de ani, solicitanţii locuinţelor destinate închirierii către tineri 

continuă să-şi reînnoiască cererile depuse, s-ar ajunge ca, la vârsta de 38 

de ani, aceştia să aibă prioritate la obţinerea locuinţelor respective în 

detrimentul altor persoane care, aflate la jumătatea acestei vârste, nu au 

efectiv alte posibilităţi. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond în şedinţa comisiei 

din data de 9.09.2008. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 

membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de  

voturi. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Relu FENECHIU 
 

Seres DENES 
                  
             
Şef serviciu, Sofia Chelaru 
Expert, Roxana Feraru 
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