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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, trimis comisiei pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 446 din 6 septembrie 2010. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
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R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  
unei locuinţe proprietate personală 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 446 din 6 

septembrie 2010, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a proiectului 

de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 227/12.03.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/680/22.09.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/725/22.09.2010) 

• punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 1231/10.05.2010) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, republicată, în scopul clarificării unor aspecte şi evitării 

interpretărilor diferite care ar împiedica aplicarea corectă a actului normativ de 

bază. 
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 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 septembrie 

2010 a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Eugen Curteanu – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 32 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 septembrie 2010. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
Sulfina BARBU 

 
Gheorghe CIOCAN 

    
             

   
 
           
Expert: Roxana Feraru 
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