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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti,  18.03.2014 

Nr.   4c-6/479 
                                                           
 

   
Către 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuințe proprietate personală, trimisă Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, cu 

adresa nr. Pl.x 484 din 11 noiembrie 2013. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

LAURENȚIU NISTOR 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti,   18.03.2014 
Nr.   4c-6/479 

 
R A P O R T       

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 484 din 11 noiembrie 2013, cu 

dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuințe proprietate personală. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.481/31.05.2013) 

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

(nr.37/488/11.12.2013) 

 Punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.1407/6.08.2013) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.2 

din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul 

creșterii suprafețelor de teren din comunele și satele aparținătoare unităților 

administrativ teritoriale ce pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală de la 250 mp - 500 mp, la 500 mp - 1000 mp. 

  Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală din 
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următoarele considerente: prevederile acestei inițiative legislative se regăsesc 

în Legea nr.342/2013 pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.809/19.XII.2013, astfel 

propunerea legislativă a rămas fără obiect de reglementare. 

  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 18 martie 

2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 25 membri 

ai comisiei. 

 Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de  

voturi. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

 

 

 
VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
LAURENȚIU NISTOR 

 
RADU BABUȘ  

    
 
 
 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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