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   Marţi, 11 mai 2010 
 

           În  proiectul ordinii de zi din ziua de 11 mai, a fost înscris următorul punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Pl.x222/2010). 

 
Miercuri, 12 mai 2010 şi Joi, 13 mai 2010 
 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 12 şi 13 mai, a fost înscris următorul punct: 

1.   Documentare privind legislaţia internaţională în domeniul violenţei în familie. 

 
    Marţi, 11 mai 2010 
 

   Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat deschise lucrările Comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, doamna Mihaela Constantinescu, şef serviciu şi doamna Irina-

Andreea Albu, consilier. 
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La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru 

modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

(Pl.x222/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, în sensul atragerii cât 

mai urgent a unor surse de finanţare pentru programul de construcţii de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii, prin reducerea termenului de închiriere de la 3 ani la 1 an 

pentru cumpărarea de către tineri a locuinţelor deţinute cu contract de închiriere, 

precum şi eliminarea condiţiilor restrictive referitoare la veniturile acestora. 

Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au precizat că 

Ordonanţa de urgenţă reduce durata de închiriere a locuinţelor de la 3 ani la 1 an şi 

oferă posibilitatea chiriaşilor să cumpere locuinţele după această perioadă,  acest lucru 

fiind de natură să aducă mai mulţi bani la bugetul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

asigurându-se astfel continuitatea programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, 

ca parte a Strategiei Guvernului în domeniul construcţiei de locuinţe. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a solicitat precizări în legătură cu 

situaţia persoanelor care nu doresc să cumpere locuinţele unde locuiesc cu chirie, 

doamna director Mihaela Constantinescu arătând că aceştia pot rămâne în continuare 

chiriaşi, urmând ca după expirarea perioadei de închiriere, chiria să fie actualizată la 

preţul pieţei.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

 
Miercuri, 12 mai 2010 şi Joi, 13 mai 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat privind legislaţia internaţională în domeniul 

violenţei în familie. 

 

În zilele de 11 şi 12 mai la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 
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Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, aflaţi în delegatie externă. 

 

În ziua de 13 mai la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat 

Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna 

deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel 

Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  SECRETAR   

 

                                                          Pető Csilla-Mária 
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