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Comisia pentru administratie publica
Nr.XXX/323/02.11.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Legii 

nr.114/1996 (republicata) privind locuintele

(L646/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administratie publica prin adresa nr. L646/2020 
din data de 20.10.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea fi 
completarea Legii nr.114/1996 (republicata) privind locuintele, initiata de Arsu Alin- 
lonut - deputat USR; Radulescu Dan-Razvan - deputat USR

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea Legii locuintei nr. 
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmarind, printre altele, 
definirea unor termeni, introducerea criteriului alocarii locuintelor sociale pe baza 
rezultatelor anchetei sociale pentru categoria de beneficiari prevazuta la art.7 alin.[l) si prin 
raportare la un nou indicator - venitul mediu net pe gospodarie, reglementarea sistemului de 
finantare m vederea achizitionarii de locuinte din fondul locativ de stat, stabilirea unui termen 
pentru inventarierea acestui fond la nivel national, precum si completarea cu o noua anexa, 
anexa nr.3.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz
favorabil.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte minoritati a 
transmis aviz negativ asupra propunerii legislative.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital a transmis 
aviz negativ asupra propunerii legislative.

in §edinta din 02 noiembrie 2020, membrii Comisiei pentru administrate publica au 
analizat propunerea legislative si au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de respingere.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 7 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi.
Comisia pentru administrate publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 

Senatului, raportul de respingere.

Prin contnutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
organice si urmeaze a fi adoptate m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constitutia Romaniei, republicate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Consttutia Romaniei, republicate, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pi e^edmte,
Senator Curciumaru Florin

Secretar,
Senator Dogariu Eugen
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