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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                            2  iulie 1998 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                              637/XVIII/6 
    ECOLOGIC 
 
 

R  A  P  O  R  T 
 

asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
În urma examinării proiectului de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în şedinţa din 1 iulie  1998,  comisia 

propune Plenului Camerei Deputaţilor, ca proiectul de lege sus-menţionat , care în raport cu obiectul şi conţinutul său  se încadrează în  
categoria legilor ordinare, să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
( Autorul) 

Text adoptat de Comisie 

Motivarea 

 
1. 
 

 
 Art.2- (1) Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe are ca obiectiv realizarea unor montaje 
financiare, precum şi atragerea şi administrarea 
resurselor, în condiţiile prezentei legi, pentru 
construirea, cumpărarea, reabilitarea, 
consolidarea şi extinderea locuinţelor, inclusiv 
pentru cele exploatate în regim de închiriere.        
            (2) Din resursele Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe se acordă credite, care se 
garantează prin constituirea de ipoteci asupra 
imobilului -teren şi construcţie-, liber de orice 
sarcină.  
 

 
 Art.2- (1) Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe are ca obiectiv realizarea unor montaje 
financiare, precum şi atragerea şi administrarea 
resurselor, în condiţiile prezentei legi, pentru 
construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea 
şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele 
exploatate în regim de închiriere.         
            (2) Din resursele Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe se acordă credite, care se garantează prin 
constituirea de ipoteci asupra imobilului -teren şi 
construcţie.  
   
 

 
Îmbunătăţire redacţională. 
Precizarea este necesară 
deoarece “extinderea” se 
referă numai la unele 
locuinţe.  
 
 
Comisia consideră că 
precizarea “liber de orice 
sarcină”  este nejustificată. 

 
2.  

 
  Art. 4 - (1) Beneficiarilor de credite li se 
pot acorda următoarele facilităţi:  
  

 
 Art. 4 - (1) Beneficiarilor de credite li se 
pot acorda următoarele facilităţi:  
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 a) rata dobânzii inferioare unei rate medii 
a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-
bancară, calculată şi acceptată de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe; 
 b) accesul la terenuri pentru construcţii 
de locuinţe, prin concesionare sau dare în 
folosinţă pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile 
locale sau centrale;  
           c) scutiri de la plata taxelor pentru teren 
şi de la  plata impozitului pe clădire, pe durata 
de rambursare a creditului.  
 d) scutirea de impozit pe profitul 
obţinut din chirie, pentru locuinţele realizate 
prin credite acordate de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, pe perioada de rambursare 
a creditului.  

 a)  - Text neschimbat 
 
 
 
            b) accesul la terenuri pentru construcţii de 
locuinţe, prin vânzare-cumpărare, concesionare 
sau dare în folosinţă pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu 
autorităţile locale sau centrale, după caz ;  
            c) reducerea  taxelor pentru teren şi a 
impozitului pe clădire, pe durata de 
 rambursare a creditului.  
 d)  - se elimină 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
Printre modalităţile de 
asigurare a terenurilor 
pentru construcţii  se 
include şi “vânzarea -
cumpărarea” conform Legii 
nr 69/19991. 
S-a apreciat ca excesivă  
“scutirea” de impozit   
 
Comisia a apreciat ca 
nejustificată crearea  unei 
astfel de   facilităţi. 

 
3. 

  
 Art. 5.-  
 (3) Pentru locuinţele destinate închirierii, 
chiriile maximale, percepute pe o perioadă de 
minim zece ani sau până la achitarea integrală a 
creditului, vor fi cele stabilite de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe.      
 

  
 Art. 5. -  
 (3) - se elimină. 

 
 
Chiriile sunt unice pentru 
întraga ţară şi se stabilesc 
prin lege. 
 
 
 

 
4. 

 
 Art.18.- Consiliul  naţional de 
coordonare este format din 9 membri, desemnaţi 
după cum urmează: 
• ℘ Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 

Teritoriului                                      - 2 membri 
• ℘ Ministerul Tineretului şi  

 
 Art.18.- Consiliul  naţional de coordonare 
este format din 13 membri, desemnaţi după cum 
urmează: 
• ℘ Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 

Teritoriului                                        - 2 membri 
• ℘ Ministerul Tineretului şi Sportului   - 1 membru 

 
Dată fiind implicarea 
autorităţilor publice locale 
în acţiunea de construire a 
locuinţelor, se apreciază că 
este necesar ca din organul 
deliberativ al A.N.L. să facă 

t i t ţii
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Sportului      - 1 membru 
• ℘ Ministerul   Finanţelor                  - 1 membru 
• ℘ Asociaţia Română a Băncilor        - 1 membru 
• ℘ Departamentul pentru Administraţie  
Publică Locală                               -  1 membru 
• ℘ Ministerul Privatizării                    - 1 membru 
• ℘ Ministerul  Apărării Naţionale      -  1 membru 
• ℘ Ministerul Educaţiei Naţionale     -  1 membru 
          
          
 
 
 
 
 
 
  
 (2) Consiliul naţional de coordonare îşi 
stabileşte la prima şedinţă, regulamentul de 
organizare şi funcţionare. 
          (3) Consiliul naţional de coordonare se 
reuneşte cel puţin o dată pe trimestru şi ori de 
câte ori va fi nevoie , la convocarea acestuia de 
către preşedintele consliliului de administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  
 

• ℘ Ministerul   Finanţelor                 -   1 membru 
• ℘ Asociaţia Română a Băncilor        - 1 membru 
• ℘ Departamentul pentru Administraţie  
Publică Locală                               -  1 membru 
• ℘ Ministerul Privatizării                    - 1 membru 
• ℘ Ministerul  Apărării Naţionale      -  1 membru 
• ℘ Ministerul Educaţiei Naţionale     -  1 membru 
• ℘ Federaţia Municipiilor  
din România      -1 membru 
• ℘ Federaţia Oraşelor  
din România       -  1 membru 
• ℘ Asociaţia Preşedinţilor  
Consiliilor Judeţene    - 1 membru 
• ℘ Consiliul General al  
     Municipiului Bucureşti    - 1 membru 
 
          (2) Consiliul naţional de coordonare îşi 
aprobă la prima şedinţă, regulamentul de 
organizare şi funcţionare. 
          (3) Consiliul naţional de coordonare se 
reuneşte cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte 
ori este  necesar , la convocarea preşedintelui . 
          

parte şi reprezentanţii 
acestora. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
 
 
 
 
 

 
5. 

  
 Art. 19 - Consiliul naţional de 
coordonare are următoarelor atribuţii: 
 a) avizează şi transmite spre aprobare 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 

 
 Art. 19 - Consiliul naţional de coordonare 
are următoarele atribuţii: 
 a) avizează şi supune spre aprobare 
Guvernului, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

 
Fiind organul de conducere 
consiliul nu avizează doar 
Regulamentul A.N.L., ci îl 
şi supune spre aprobare. 
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30 de zile de la numire; 
 b) fundamentează , pe baza studiilor, prin 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului în calitatea sa de ordonator de 
credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinţe, conform 
prezentei legi; 
   

în termen de 30 de zile de la numire; 
 b) fundamentează , pe baza unor studii de 
specialitate, prin Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului în calitatea sa de ordonator 
de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinţe, conform 
prezentei legi; 
  

 
Îmbunătăţire redacţională. 

  
6.       

 
Art. 21 - nou   

  
 Art. 21.- (1) Consiliul Naţional de 
coordonare şi Consiliul de administraţie al 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe răspund de 
gestionarea fondurilor, potrivit legii. 
 2)  Anual, Guvernul va prezenta 
Parlamentului o informare asupra activităţii 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.. 
 

 
Comisia apreciază că este 
necesar  să se prevadă şi o 
responsabilitate a celor două 
consilii cu privire la  
gestionarea   fondurilor 
precum şi informarea 
Parlamentului . 
 

7. 
 

  
 Art. 24 -  În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi , Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în 
colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca 
Naţională a României  şi Comisia Naţională de 
Valori Mobiliare vor elabora norme 
metodologice de aplicare, care vor fi adoptate 
de Guvern. 
 

 
 Art. 25 -  În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi , Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în 
colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca 
Naţională a României  şi Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare vor elabora şi supune 
Guvernului  spre aprobare normele  
metodologice de aplicare a acesteia. 
 

 
Urmare introducerii art. nou 
de la poz.6  din  raport, 
articolele se renumerotează 
Îmbunătăţirea redactării. 

 
8. 
 
 
 
 
 

  
 Art.25.- În termen de 15 zile de la 
adoptarea Normelor metodologice de aplicare a 
prezentei legi, se va numi Consiliul naţional de 
coordonare al Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.  

  
 Art.26.- În termen de 15 zile de la 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prezentei legi, se va numi Consiliul naţional de 
coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

 
Îmbunătăţirea redactării. 
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  În  cadrul dezbaterilor în comisie următoarele amendamente nu au fost acceptate:     
 
 
Nr. 
crt. 

 
Articolul 

(textul iniţial) 

   
Amendamentul propus şi autorul acestuia  
 

 
 Motivarea 
 

 
1. 

  
 Domnul  deputat  Marin Cristea - Grupul 
parlamentar P.D.S.R. propune ca: 
 Proiectul de lege să cuprindă doar  
prevederile referitoare la  Înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, urmând ca modul de 
organizare şi funcţionare a acesteia să fie 
stabilite prin Hotărîâre a Guvernului . 
 In acest sens , propune ca art.1 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art. 1.- (1)  Pentru dezvoltarea 
construcţiei de locuinţe la nivel naţional se 
înfiinţează Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  
(2)  Agenţia Naţională pentru Locuinţe este o 
instituţie de interes public cu personalitate 
juridică, de coordonare a unor surse de finanţare 
în domeniul construcţiei de locuinţe având 
autonomie financiară. 
 Art.2 - Modul de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
se va stabili prin hotărâre a Guvernului..  

 

 
 
 
În sprijinul propunerii făcute 
se arată că  această instituţie 
fiind de interes public şi în 
subordinea Guvernului,  
modul de organizare şi 
funcţionare a acesteia se pot 
stabili de către Guvern, acesta 
putând interveni cu mai multă 
operativitate atunci când vor 
apare disfuncţionalităţi sau 
carenţe în activitatea Agenţiei. 
 
Comisia nu este de acord cu 
propunerea, apreciind că este 
strict necesar ca principalele 
elemente privitoare la 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei să fie cuprinse în 
lege, tocmai pentru a i se 
conferi stabilitate şi coerenţă 
în funcţionare. Guvernul poate 
detalia prin Regulamentul de 
funcţionare, elementele de 
bază cuprinse în lege. 
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2.  

 
  Art. 4 - (1) Beneficiarilor de credite li se 
pot acorda următoarele facilităţi:  
 a) rata dobânzii inferioare unei rate medii 
a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-
bancară, calculată şi acceptată de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe;  
 b) accesul la terenuri pentru construcţii 
de locuinţe, prin concesionare sau dare în 
folosinţă pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile 
locale sau centrale;  
           c) scutiri de la plata taxelor pentru teren şi 
de la  plata impozitului pe clădire, pe durata de 
rambursare a creditului.  
 d) scutirea de impozit pe profitul obţinut 
din chirie, pentru locuinţele realizate prin credite 
acordate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
pe perioada de rambursare a creditului.  
 

 
 Domnul deputat Cîrstoiu Ion, Grupul 
parlamentar al USD - PD propune eliminarea 
integrală a acestui alineat 1 al articolului 4. 

 
Se apreciază că facilităţile 
cuprinse în acest text nu este 
bine să fie acordate. Agenţia 
nu poate fi abilitată să acorde 
aceste facilităţi. Textul va da 
posibilitatea unor interpretări, 
abuzuri şi o aplicare subiectivă 
a prevederilor acestuia. 
 
Comisia apreciază că stabilirea 
concretă a facilităţilor de care 
pot beneficia titularii 
creditului este strict necesară. 
Prevederea în Lege şi 
aplicarea în practică a acestui 
sistem de facilităţi şi 
stimulente va avea un rol 
hotărâtor în relansarea 
activităţilor în domeniul 
construcţiilor de locuinţe. 

 
3.  

 
  Art. 4 - (1) Beneficiarilor de credite li se 
pot acorda următoarele facilităţi:  
 a) rata dobânzii inferioare unei rate medii 
a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-
bancară, calculată şi acceptată de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe; 
  
 

 
Domnul deputat Marin Cristea propune 
următoarea formulare: 
 a) rata dobânzii inferioară cu 5-20% ratei 
medii a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-
bancară, calculată şi acceptată de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe; 
 
 

 
Iniţiatorul propunerii 
consideră că se impune 
precizarea limitei minime şi 
maxime a procentului de 
diminuare a dobânzii, astfel 
încât reducerea să devină 
atractivă pentru investitori. 
 
Comisia apreciază că nu se 
poate prevedea prin lege 
gradul de diminuare a ratei 
dobânzii, aceasta depinzând de 
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foarte mulţi factori 
conjuncturali care variază de 
la etapă la etapă. 

 
4. 

 
 Art.6 (1)  Resursele Agenţiei Naţionale 
pentru locuinţe se păstrează în conturi pe numele 
agenţiei, la instituţii bancare agreate şi se pot 
constitui din: 
 a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau 
din bugetele locale; 
 b) dobânzi la creditele acordate; 
 c) venituri din plasamente în titluri de stat 
şi depozite bancare; 
 d) donaţii ale persoanelor fizice şi 
juridice, române sau străine; 
 e) sume acumulate drept garanţie de bună 
execuţie în cadrul decontării lucrărilor de 
investiţii; 
 f) alte resurse legal constituite. 

 
Domnul deputat Marin Cristea, Grupul 
Parlamentar P.D.S.R. propune eliminarea lit.a) 
din alin.(1) al art.6. 

 
Se consideră că este necesar să 
se stabilească doar cuantumul 
sumei iniţiale, necesare 
funcţionării Agenţiei, fără a se 
menţine posibilitatea 
alimentării ulterioare a 
resurselor financiare ale 
Agenţiei de la bugetul de stat 
sau de la bugetele locale. 
Altfel, există riscul ca întreaga 
sumă prevăzută în bugetul de 
stat pentru locuinţe să fie 
destinată Agenţiei şi să nu se 
mai facă transferuri în acest 
scop la bugetele locale. 
 
Comisia apreciază că nu există 
un asemenea pericol. 
Consiliile locale vor fi 
sprijinite în continuare cu 
sume de la bugetul de stat 
destinate realizării de locuinţe. 
 
 
 
 

 
5. 

 
 Art.7 Pentru atragerea de resurse 
suplimentare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
poate emite periodic titluri de valoare, sub formă 

 
Domnul deputat Marin Cristea, Grupul 
Parmanetar al P.D.S.R., propune următoarea 
redactare: 

 
Noţiunea “periodic” este prea 
vagă, propune să fie mai bine 
precizată sau eliminată.  



  
8 

de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, pe termen mediu şi lung. Obligaţiunile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt valori 
mobiliare, emise la valoare nominală, cu 
dobândă indexabilă, plătibilă lunar, 
dematerializate, garantate de stat. 

 Art.7 Pentru atragerea de resurse 
suplimentare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
poate emite titluri de valoare, sub formă de 
obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, pe termen mediu şi lung. Obligaţiunile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt valori 
mobiliare, emise la valoare nominală, cu 
dobândă indexabilă, plătibilă lunar, 
dematerializate. 

Atâta vreme cât Agenţia nu 
are patrimoniu propriu, nu este 
posibil să emită titluri de 
valoare sub formî de 
obligaţiuni care să fie 
garantate de stat. 
 
Fiind supusă la vot propunerea 
a fost respinsă, argumentaţia 
fiind socotită neconvingătoare  

 
 
 
 
 
    PRESEDINTE,            

SECRETAR, 
 
              ION CÎRSTOIU        

SORIN IOAN MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat:   
Experţi  parlamentari 
arh.Victor Cristea  
jurist Fleşariu Ionel 


