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A V I Z 

asupra  proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
                 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, trimis cu adresa nr. PL-x  514 din 26.09.2009  şi 
înregistrat cu nr.31/962 din 27.09.2009. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
                 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 20 octombrie 2009. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, vizând creşterea numărului de 
locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor în vârstă 
de până la 35 de ani, precum şi instituirea unor facilităţi pentru stimularea cumpărării 
de către titularii contractelor de închiriere, a locuinţelor de la Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.409/28.04.2009 şi punctul de vedere al Guvernului nr.1417/02.06.2009, prin care 
nu susţine această iniţiativă legislativă, în şedinţa din 10 noiembrie  2009. 
               În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestui proiect de lege, întrucât nu sunt 
respectate prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, nefiind  
precizate sursele de finanţare din care se poate plăti profitul operatorilor inclus în 
costul de administrare a locuinţelor, ceea ce influenţează negativ, prin omisiune, 
bugetele locale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor ordinare.  
 
                                     PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                                     Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
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