
 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                Bucureşti, 27 mai 2021 
                               PL-x 611/2020 

 
AVIZ 
asupra 

Proiectului de lege privind înființarea și utilizarea Fondului de Solidaritate „Locuințe 
pentru tinerii români” 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 
înființarea și utilizarea Fondului de Solidaritate „Locuințe pentru tinerii români”, trimis cu adresa nr. 
PL-x 611 din 06 octombrie 2020, înregistrat cu nr.4c-13/937 din 07 octombrie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91, alin.(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 30 septembrie 2020. 
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare înființarea și utilizarea Fondului de 

Solidaritate “Locuințe pentru tinerii români”, destinat asigurării finanțării avansului necesar 
achiziționării unei locuințe de către tinerii “care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obținerii 
creditului”, însă “nu au posibilitatea de a achita avansul”. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa desfășurată în sistem mixt, din data de 27 mai 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 782 din 07 august 2020 şi avizul Consiliului 
Economic şi Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege privind înființarea și utilizarea Fondului de Solidaritate 
„Locuințe pentru tinerii români”, întrucât nu sunt prevăzute condițiile de rambursarea a sumelor pentru 
avans și totodată, există deja programul “Noua Casă” . 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul legislativ face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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