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AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind implementarea Programului Național  
„Casa noastră” 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, care sunt sesizate în fond, cu Propunerea legislativă privind 

implementarea Programului Național  „Casa noastră”, transmisă cu adresa nr. 

P.l.x. 314/2022 din 25 mai 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/377/2022 din 25 

mai 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.368/6.04.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.1681/22.03.2022, a avizat 

nefavorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/5484/14.04.2022, 

menționează că nu a identificat dispoziții care să contravină prevederilor din materia 

concurenței sau a ajutorului de stat. 

  Guvernul României, prin adresa nr.7014/2022 din 21 iunie 2022, nu 

susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 23 mai 2022. 

  Propunerea legislativă ca obiect de reglementare adoptarea Programul 

National „Casa noastrăˮ, în sensul acordării unui sprijin financiar beneficiarilor 
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persoane fizice, în vederea achiziţionării sau construirii unei locuinţe. Prin Program, 

statul român, prin intermediul Ministerului Finanţelor, acordă beneficiarilor un 

împrumut în valoare de 150.000 de lei, pentru care nu se percepe dobândă, prin 

încheierea unui contract de împrumut. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 20 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind 

implementarea Programului Național  „Casa noastră”. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


