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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
trimis comisiei noastre cu adresa nr. 460 din 4 septembrie 2001, în vederea
dezbaterii  şi avizării în fond.

 
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele:
- Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu nr. 644 din 13 septembrie

2001;
- Consiliului Legislativ cu nr. 918 din 31 august 2001.

În raport cu obiectul  de reglementare şi conţinutul acestuia,  proiectul
de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,
   SECRETAR,

IOAN OLTEAN
          KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/ 2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări

publice şi construcţii de locuinţe.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/ 2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi
construcţii de locuinţe, comisia  a hotărât în şedinţa din 12 septembrie 2001 ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus
Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi adoptării cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul iniţial
al proiectului de lege şi al ordonanţei

Amendamentul propus Motivarea

1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 76 din 30 august 2001 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.19/1994 privind stimularea

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 76 din 30 august 2001 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.19/1994 privind stimularea

Reformularea articolului
unic a fost determinată de
modificarea textului unui articol
din cuprinsul ordonanţei.



investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe,  adoptată
în temeiul art.1 pct.II. poz. 7 din Legea
324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial,  Partea I, nr. 540 din 1 septembrie
2001.

investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe,  adoptată
în temeiul art.1 pct.II. poz. 7 din Legea
324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie
2001, cu următoarele modificări:

2.
Textul ordonanţei:

7. Articolul 9 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

�Art. 9. � Locuinţele realizate potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe, pentru
care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au
încheiat precontracte sau contracte de
vânzare � cumpărare până la finalizarea
acestora, pot fi repartizate şi contractate în
condiţiile prevăzute la art.7 şi art.10 din
Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Autorităţile publice locale, în cadrul
competenţelor conferite de prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001,
pot aproba ca locuinţele prevăzute la alin.1
să se constituie ca fond de locuinţe sociale
sau de necesitate, pentru rezolvarea unor
probleme sociale deosebite.�

7. Articolul 9 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

�Art. 9. � Locuinţele realizate potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe, pentru
care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au
încheiat precontracte sau contracte de
vânzare � cumpărare până la finalizarea
acestora, pot fi repartizate şi contractate în
condiţiile prevăzute la art.7 şi art.10 din
Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Autorităţile publice locale, în cadrul
competenţelor conferite de prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001,
pot aproba ca locuinţele prevăzute la alin.1
să se constituie ca fond de locuinţe sociale
sau de necesitate, pentru rezolvarea unor
probleme sociale deosebite sau ca fond de
locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii.�

Având în vedere că locuinţele
care se realizează în condiţiile
de finanţare prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr.
19/1994 sunt destinate, în
marea lor majoritate accasului
la locuinţe a tinerilor şi
familiilor de tineri, se propune
ca o alternativă de utilizare,
exploatarea acestora în regim de
închiriere pentru această
categorie socială. Această
destinaţie poate fi dată
respectivelor locuinţe în
condiţiile în care există
solicitări de locuinţe din partea
tinerilor şi familiilor de tineri,
dar care, din cauza insuficienţei
resurselor financiare, nu-şi pot
permite achiziţionarea lor ca
locuinţe personale.



Obiectivele de investiţii în curs de
execuţie potrivit prezentei ordonanţe,
pentru care nu s-au emis repartiţii şi nu
s-au încheiat precontracte sau contracte
de vânzare � cumpărare a locuinţelor, se
pot include în programul de construcţie
de locuinţe pentru tineri destinate
închirierii, la solicitarea consiliilor locale,
conform prevederilor legale.�   

 
     PREŞEDINTE,

   SECRETAR,
        IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat -  expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea


	COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,		                     Nr.324/XVIII/6
	
	Catre
	BIROUL PERMANENT AL

	Comisia pentru administratie publica,
	amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
	Nr. 460/17.09/2001
	RAPORT

	Articolul initial

