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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru 
persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 
12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016,  trimis spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr.PLx.305/2016, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul  

privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din  
România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016  

şi la Paris la 22 ianuarie 2016 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere 
din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris 
la 22 ianuarie 2016. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi  avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru 
persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 
12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016. Obiectivul principal al Proiectului îl 
constituie construirea a 6.990 locuințe locative, pe teritoriul României, pe terenurile 
proprietate publică/privată ale unităților administrativ-teritoriale, grupurile țintă fiind 
familiile/persoanele tinere cu vârste între 18-35 ani, cu venituri sub venitul mediu pe 
economie. Proiectul va fi implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP), prin Agenția Națională de Locuințe (ANL), în 
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perioada 2016-2020. Costul total net estimat al Proiectului este de 250 milioane euro 
(excluzând taxele și impozitele datorate pe teritoriul României, care se vor acoperi de 
la bugetul de stat, din surse proprii ANL și de la bugetele locale) și va avea 
următoarele surse de finanțare: împrumutul BDCE în valoare de 175 milioane euro 
(70% din costul total net) și contribuția României în valoare de 75 milioane euro, din 
care 37,5 milioane euro reprezentând sume alocate în bugetul MDRAP și transferate 
ANL, și/sau surse proprii ANL, precum și 37,5 milioane euro reprezentând sume 
alocate în bugetele locale (terenuri și viabilizarea acestora). 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de  27 septembrie 2016. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați, 
din totalul de 29 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere 
din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris 
la 22 ianuarie 2016 în forma prezentată de Guvern. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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