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Cu adresa nr. PL.X 838 din 8 noiembrie 2006, Biroul Permanent conform art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. 

In urma examinării proiectului de Lege privind în şedinţa din 29.11.2006, Comisia, 
cu unanimitate de voturi, propun ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. Art. 2 alin. (9) litera c) – in 
cazul in care autorităţile 
administraţiei publice locale nu 
sunt de acord cu prelungirea 
acordării dreptului de folosinţa 
gratuita asupra terenurilor către 
Agenţia Naţionala pentru 
Locuinţe si/sau solicita 
restituirea terenurilor, urmând 
sa dezvolte pe acestea programe 
proprii de construcţii de 
locuinţe, Agenţia Naţionala 
pentru Locuinţe a restitui, prin 
protocol, terenurile respective 
unităţilor administrativ-
teritoriale implicate. Proiectele 

Art. 2 alin. (9) litera c) – in 
cazul in care autorităţile 
administraţiei publice locale nu 
sunt de acord cu prelungirea 
acordării dreptului de folosinţa 
gratuita asupra terenurilor către 
Agenţia Naţionala pentru 
Locuinţe si/sau solicita 
restituirea terenurilor, urmând 
sa utilizeze aceste terenuri in 
conformitate cu Legea 15/2003 
privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate 
personală , Agenţia Naţionala 
pentru Locuinţe va restitui, prin 

Deoarece de 
prevederile Legii nr. 
15/2003 au 
beneficiat un număr 
prea mic de tineri 
tocmai datorită 
neidentificării 
terenurilor de către 
administraţiile 
locale, considerăm 
oportună 
direcţionarea 
terenurilor restituie 
de către ANL cu 
predilecţie tinerilor, 
Legea nr. 15/2003 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.50/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

Administrator
Original

Administrator
Original
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de execuţie realizate cu 
finanţare din surse bugetare, pe 
terenurile respective, se 
transmit, in mod gratuit, in 
proprietatea unităţilor 
administrativ / teritoriale si se 
predau acestora de către 
Agenţia Naţionala pentru 
Locuinţe, prin protocolul prin 
care se restituie terenurile, in 
vederea dezvoltării programelor 
proprii de construcţii de 
locuinţe. Aceasta măsura este 
aplicabila si in situaţia in care, 
potrivit Programului de 
Guvernare si analizei efectuate 
împreuna cu Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor 
si turismului, nu mai este 
oportuna continuarea 
programelor de construcţii de 
locuinţe de către Agenţia 
Naţionala pentru Locuinţe. 

protocol, terenurile respective 
unităţilor administrativ-
teritoriale implicate. Proiectele 
de execuţie realizate cu finanţare 
din surse bugetare, pe terenurile 
respective, se transmit, in mod 
gratuit, in proprietatea unităţilor 
administrativ / teritoriale si se 
predau acestora de către Agenţia 
Naţionala pentru Locuinţe, prin 
protocolul prin care se restituie 
terenurile, in vederea dezvoltării 
programelor proprii de 
construcţii de locuinţe. Aceasta 
măsura este aplicabila si in 
situaţia in care, potrivit 
Programului de Guvernare si 
analizei efectuate împreuna cu 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor si turismului, nu 
mai este oportuna continuarea 
programelor de construcţii de 
locuinţe de către Agenţia 
Naţionala pentru Locuinţe. 
 
Autori: Mihai Nicolae Tănăsescu 
– PSD; Cosmin Nicula – PSD; 
Ştefan Baban - PRM 

constituind o 
aliniere la cerinţele 
acquis-ului 
comunitar. 
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Mihai Nicolae Tănăsescu  

SECRETAR, 
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