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RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 15/9.01.2003 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 şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.301 din 25 septembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, 

în procedură obişnuită asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 15/9.01.2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. 

La întocmirea prezentului raport,Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 270/25.04.2017)  
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-avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

-avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și  bărbați 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

- Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2017. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 alin (9) pct.2 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art1. 1 din Legea nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, în sensul de a da 

posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu dispun de terenuri în domeniul privat, să poată 

dobândi terenurile necesare prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului 

Bucureşti, de la terţe persoane prin achiziţie, schimburi de teren sau donaţii. Totodată, se stabilesc etapele procedurii de 

achiziţie sau schimb de terenuri, care trebuie respectate de autorităţile unităţii administrativ-teritoriale, precum şi 

eliminarea sintagmei „in limita suprafeţelor disponibile” regăsită la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 24 

octombrie 2017. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 

şedinţă 24 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, au participat în calitate de invitați domnul Virgil-Alin Chirilă, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
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Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și domnul Bogdan Ghinea, coordonator în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi (7 abțineri) respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 15/9.01.2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu amendamentele respinse 

prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au respins  Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea art.1 din Legea 15/9.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 

proprietate personală din următoarele considerente: 

1.Propunerea legislativă nu a avut în vedere asigurarea unei fundamentări temeinice a Expunerii de motive şi a 

tuturor măsurilor/soluţiilor legislative preconizate în iniţiativa legislativă, precum şi corelarea susţinerilor acestora cu 

studiul de impact aferent (socio-economic, financiar), după caz, în raport de implicaţiile măsurilor preconizate, potrivit 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. În caz contrar, măsurile propuse la pct.1 și 2 din inițiativa legislativă apar ca fiind vulnerabile sub 

aspecte de neconstituționalitate, în special prin raportare la art.1 alin.(5) cu privire la principiul legalității, prin necorelarea 

măsurilor preconizate cu legislația în domeniu, art.44 ( Dreptul de proprietate privată) în cazul afectării domeniului privat 

al UAT( terenuri și/sau surse financiare), art.73 ( Legiferarea) alin.(3) lit.m) și o), art.120( sub aspectele vizând principiul 

autonomiei locale), art.136 alin.(4) și (5) ( Proprietatea). 

2.Referitor la necesitatea asigurării tuturor clarificărilor şi completărilor/reformulărilor aferente, în raport cu intenţia 

de reglementare şi cadrul constituţional/legislativ existent, mai amintim că, prin lacunele, lipsa de claritate şi precizie a 

normelor preconizate - care pot genera confuzii în interpretarea/aplicarea acestora - se pot crea inclusiv premisele unor 

vicii de neconstituţionalitate prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constituţie privind principiul legalităţii. Menţionăm că 
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principiul legalităţii presupune existenţa unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în 

aplicarea lor, astfel cum reiese şi din jurisprudenţa constantă a CEDO . 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE                                     SECRETAR 

 

Ion CĂLIN 
Angelica FĂDOR 
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Anexa  

Amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Legea 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala 

Text propunere 
legislativă 

Amendamente 
propuse 

Camera 
decizională 

1. Art. 1  
(1) Prezenta lege reglementeaza 
regimul atribuirii, la cerere, 
tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 
si 35 de ani a unei suprafete de 
teren, din terenurile aflate in 
domeniul privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, pentru 
construirea unei locuinte 
proprietate personala 

La art. 1, dupa 
aliniatul (1) se adauga 
doua aliniate (11) si 
(12), dupa cum 
urmeaza: 
(11)  În situația în care 
unitățile administrativ-
teritoriale nu dispun 
de terenuri în 
domeniul privat al 
acestora, prin 
hotărâre a consiliului 
local al comunei, 
orașului, municipiului 
sau sectorului 
municipiului București, 
terenurile necesare 
pot fi dobândite de la 
terțe persoane prin 
achiziție, schimburi de 
teren sau donații. 
 

După alin. (1) al art. 
1 se introduce un 
nou alin. (11) , cu 
următorul conținut: 
(11)  În situația în 
care unitățile 
administrativ-
teritoriale nu au 
terenuri în domeniul 
privat al acestora, 
prin hotărâre a 
consiliului local al 
comunei, orașului, 
municipiului sau 
sectorului 
municipiului 
București, terenurile 
necesare pot fi 
dobândite de la 
terțe persoane prin 
cumpărare, 
schimburi de teren 

Camera 
Deputaților 



sau donații. 
 
Autor:Cătălina 
Bozianu, deputat 
PMP 

2.  (12) Prin procedura de 
achiziție sau schimb 
de terenuri, 
autoritățile unității 
administrativ-
teritorialevor respecta 
următoarele etape, în 
condițiile legii: 
a) publicarea 
anunțului de intenție 
privind achiziționarea 
sau schimbul de 
terenuri necesare; 
b) aprobarea de către 
consiliul local respectiv 
a raportului de 
evaluare a terenului 
întocmit de experți 
autorizați și selectați 
cpnform prevederilor 
legale privind 
achizițiile publice; 
c) selecția ofertelor de 
achiziționare sau 
schimb de ternuri în 
condițiile prețului cel 
mai avantajos; 
d) aprobarea prin 

(12) Prin procedura 
de achiziție sau 
schimb de terenuri, 
autoritățile  
administrației 
publice locale vor 
respecta 
următoarele etape, 
în condițiile legii: 
a) publicarea 
anunțului de 
intenție privind 
achiziționarea sau 
schimbul de terenuri 
necesare; 
b) aprobarea de 
către consiliul local 
respectiv a 
raportului de 
evaluare a terenului 
întocmit de experți 
autorizați și selectați 
cpnform 
prevederilor legale 
privind achizițiile 
publice; 
c) selecția ofertelor 
de achiziționare sau 

Camera 
Deputaților 
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Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar,Elena Hrincescu 

 

 

 

 

 

hotărâre de consiliul 
local a achiziției sau 
schimbului de teren 
selectat de către 
comisia competentă, 
respectiv a donației de 
terenuri. Consiliul local 
hotărăște regimul 
juridic a terenului. 

schimb de ternuri în 
condițiile prețului 
cel mai avantajos; 
d) acceptarea prin 
hotărâre de consiliul 
local a achiziției sau 
schimbului de teren 
selectat de către 
comisia 
competentă, 
respectiv a donației 
de terenuri. 
Consiliul local 
stabilește, prin 
hotărârea 
respectivă, 
destinația 
terenului. 
 Autor:Cătălina 
Bozianu, deputat 
PMP 
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