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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr.  PL.X.313 din 26 iulie 2005. 
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Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  
de urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea  
şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea  
şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 

 
 

 
 
Cu adresa nr. PL.X.313 din 26 iulie 2005, Biroul Permanent conform art.89 

şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea 
şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  perfecţionarea 
sistemului de economisire în scop locativ, bazat pe mecanismele economiei de piaţă, 
introdus prin Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv 
pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, lege care produce 
efecte începând cu anul 2004, anul în care s-a înfiinţat prima instituţie financiară 
specializată în astfel de creditări. 

Prima de stat de care putea beneficia fiecare cetăţean român, cu domiciliul 
stabil în România, era de 30% din suma economisită într-un an calendaristic, dar nu 
mai mult decât valoarea unui salariu mediu brut pe ţară. 

Având în vedere faptul că în această primă fază de acumulare se creează o 
anumită presiune asupra bugetului de stat, presiune care tinde să crească în următorii 
ani deoarece nivelul maxim al primei de stat este corelat cu salariul lunar mediu brut 
pe economie, precum şi faptul că în ţările europene, în care sistemul funcţionează de 
mai mulţi ani, prima este de 15% din suma economisită, s-a preconizat ca aceste 
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limite să fie operabile şi în sistemul de finanţare implementat în România. Pentru 
nivelul maxim al primei se propune echivalentul a 120 Euro. 

Proiectul de Lege a reglementat şi excepţiile pentru persoanele cu vârstă de 
până la 35 de ani şi care au sau nu au în întreţinere copii. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului  domnul Andreica Ioan, secretar de stat. 

La lucrările comisiei au participat  22  deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 25 iulie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ, în şedinţa din data de 06.09.2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea 
şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de 
Senat.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

              Experţi parlamentari, 
 Roşu Gica 
 Onete Alexandru 
 Ene Giorgiana 

        


