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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 24.05.2017 
Nr. 4c-6/208 

 
 
 

    Către, 
 

 BIROUL PERMANENT AL 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea 

şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu 

adresa nr. PLx 201/2017 din 15 mai 2017. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 24.05.2017 

Nr. 4c-6/208 
 

R A P O R T     
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru 

modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind 
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 201/2017 din 15 mai 2017, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, înregistrat la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/208/15.05.2017. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 8 mai 2017, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

2/29 
 



La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 

(nr.218/6.04.2017) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998, în sensul 

asigurării unei protecţii sociale mai ales pentru persoanele cu venituri reduse, prin limitarea cuantumului chiriei determinat 

după aplicarea tuturor coeficienţilor de ponderare.  

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 23 mai 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Ciprian Roșca - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene și domnul Stan Ciprian - director general în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate 

de voturi (1 vot împotrivă), adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe cu amendamente admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
CRISTIAN BUICAN 

 
SIMONA BUCURA OPRESCU 

                     
 

Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Roxana Feraru 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr.30/2017 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.30/2017 
pentru modificarea și 
completarea art.8 din 

Legea nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe 
 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.30 din 5 aprilie 
2017 pentru modificarea și 
completarea art.8 din Legea 
nr.152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru 
Locuințe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.263 din 13 aprilie 2017, cu 
următoarele modificări și 
completări: 

Nemodificat  
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3.   
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi 

completarea art. 8 din Legea 
nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe 

 1. Titlul ordonanței 
de urgență se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

„Ordonanță de urgență 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr.152/1998 
privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe” 

Nemodificat  

4.   
 
 
 
 Art. I - Articolul 8 din 
Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 740 din 21 
octombrie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 

 2. La articolul I, 
partea introductivă se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„Art.I.- Legea 
nr.152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.740 din 21 
octombrie 2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

5.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. La articolul I, 
înainte de punctul 1 se 
introduc șase noi puncte, 
cu următorul cuprins: 
 
 ”- La articolul 2, 
alineatul (11) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://idrept.ro/00143414.htm
http://idrept.ro/00143414.htm


 (11) În aplicarea 
prevederilor alin. (10), tipurile 
de contracte-cadru, forma şi 
conţinutul studiilor de 
prefezabilitate şi fezabilitate şi 
criteriile de analiză a 
eligibilităţii investitorilor se 
stabilesc prin norme 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
 
 (7) Stabilirea şi/sau 
clarificarea regimului juridic al 
terenurilor se realizează în baza 
planurilor urbanistice şi a 
studiilor de prefezabilitate 
aprobate, odată cu promovarea 
programelor de dezvoltare a 
construcţiilor de locuinţe prin 
programele prevăzute la art. 2 
alin. (1) lit. c) şi e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (11) În aplicarea 
prevederilor alin.(10), tipurile 
de contracte-cadru și criteriile 
de analiză a eligibilității 
investitorilor se stabilesc prin 
norme metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 

       
  - La articolul 3, alineatul (7) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
         (7) Stabilirea sau 
clarificarea regimului juridic al 
terenurilor se realizează în 
baza planurilor urbanistice 
aprobate, în termen de 90 
de zile de la predarea 
amplasamentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - La articolul 4, 
alineatul (73) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ”(7) Stabilirea sau 
clarificarea regimului juridic al 
terenurilor se realizează în 
baza planurilor urbanistice 
aprobate, înainte de 
promovarea programelor 
de dezvoltare a 
construcţiilor de locuinţe 
prin programele prevăzute 
la art. 2 alin. (1) lit. c) şi 
e).” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului)  
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 (73) Penalităţile de 
întârziere prevăzute la alin. 
(72), datorate A.N.L. pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de 
plată la scadenţă, reprezintă 
0,1%/zi din suma datorată, dar 
nu mai mult de cuantumul 
sumei asupra căreia sunt 
calculate. 
 
 
 
 

g1) sume provenite din 
încasarea penalităţilor sau a 
majorărilor de întârziere 
prevăzute la art. 4 alin. (73), 
art. 8 alin. (14) şi art. 10 alin. 
(11); 
 
 
 
 
 
       Art.7.- (1) Fundamentarea 
alocaţiilor bugetare necesare 
anual se efectuează de A.N.L., 
prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care 
este ordonatorul principal de 
credite. 

     (73) Penalitățile de 
întârziere prevazute la 
alin.(72), datorate A.N.L. 
pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de plată la 
scadență, reprezintă 0,05%/zi 
din suma datorată, dar nu mai 
mult de cuantumul sumei 
asupra căreia sunt calculate. 

 
  - La articolul 6 alineatul 
(1), litera g1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
  g1) sume provenite din 
încasarea penalitaților sau a 
majorărilor de întârziere 
prevăzute la art.4 alin.(73), 
art.8 alin.(14) si art. 10 
alin.(11) și (31); 
 
  - La articolul 7, 
alineatele (1) și (4) se 
modifică și vor avea urmatorul 
cuprins:  
  Art.7.- (1) Programele 
guvemamentale prevăzute la 
art.2 alin.(1) lit.c) sunt 
programe multianuale, iar 
fundamentarea alocațiilor 
bugetare pentru realizarea 
acestora se efectuează de 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

.............................. 
       (4) Acordarea alocaţiilor 
bugetare se va face în limita 
prevederilor bugetare anuale, 
aprobate cu această destinaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.N.L., prin Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, care este 
ordonatorul principal de 
credite. 

.............................. 
        (4) Finanțarea 
multianuală a obiectivelor de 
investiții propuse la finanțare 
prin programele multianuale 
prevăzute la alin.(1) se 
efectuează în limita creditelor 
de angajament aprobate și a 
creditelor bugetare aprobate 
și/sau estimate cu această 
destinație în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
prin legea bugetară anuală, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanțare, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani. Pe durata de valabilitate a 
contractelor de achiziție 
publică, valoarea creditelor 
bugetare alocate este egală cu 
valoarea creditelor de 
angajament. În funcție de 
prevederile bugetare aprobate 

 
 

       
 
 
 
 
  ”(4) Finanțarea 
multianuală a obiectivelor de 
investiții propuse la finanțare 
prin programele multianuale 
prevăzute la alin.(1) se 
efectuează în limita creditelor 
de angajament aprobate și a 
creditelor bugetare aprobate 
și/sau estimate pentru anii 
ulteriori cu această 
destinație în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
prin legea bugetară anuală, 
care se înscriu cumulat 
pentru toată perioada de 
finanțare, pe o perioadă de 
maximum 4 ani. Pe durata de 
valabilitate a contractelor de 
achiziție publică, valoarea 
creditelor bugetare alocate 
este egală cu valoarea 
creditelor de angajament. În 
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_______________________ 

anual cu aceasta destinație, 
durata finanțării poate fi 
prelungită până la maximum 2 
ani, asigurandu-se finalizarea 
obiectivelor de investiții 
propuse la finanțare prin 
program în interiorul perioadei 
maxime de finanțare. 
 
 
 
 
 
       - La articolul 8, după 
alineatul (11) se introduce un 
nou alineat, alin.(12), cu 
următorul cuprins: 
       (12) Familia, în sensul 
prevederilor prezentei legi, 
este compusă din soț/soție, 
copii și/sau alte persoane 
aflate în întreținerea 
soțului/soției, dacă persoanele 
aflate în întreținere nu 
realizează venituri.” 

funcție de prevederile 
bugetare aprobate anual cu 
aceasta destinație, durata 
finanțării poate fi prelungită 
până la maximum 2 ani, 
asigurandu-se finalizarea 
obiectivelor de investiții 
propuse la finanțare prin 
program în interiorul 
perioadei maxime de 
finanțare.” 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului)  

 
Nemodificat 

6.   1. Alineatele (4), (7)-
(11) şi (13) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
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 "(4) Contractele de 
închiriere se încheie pe o 
durată de 5 ani de la data 
repartizării locuinţei şi vor 
cuprinde clauze referitoare la 
recalcularea chiriei pentru 
titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 de ani, 
actualizarea anuală a 
cuantumului chiriei, în funcţie 
de coeficientul de ponderare 
prevăzut la alin. (9), precum şi 
rata anuală a inflaţiei prevăzută 
la alin. (11). Nivelul maxim al 
chiriei nu poate depăşi limitele 
prevăzute la alin. (91). 

..................................... 
 (7) Chiria pentru 
locuinţele pentru tineri, 
destinate închirierii, prevăzute 
la alin. (2), va acoperi: 
 a) recuperarea investiţiei 
calculată din valoarea de 
înlocuire a construcţiei, în 
funcţie de durata normată 
stabilită potrivit prevederilor 
legale, cu respectarea 
prevederilor alin. (91), care se 
virează în contul A.N.L.; 
 b) o cotă de maximum 
0,8%, aplicată la valoarea de 

  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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înlocuire a construcţiei, 
destinată administratorilor 
locuinţelor prevăzuţi la alin. 
(2), pentru administrarea, 
întreţinere şi reparaţiile 
curente, precum şi reparaţiile 
capitale; 
 c) o cotă de maximum 
0,5%, aplicată la valoarea de 
înlocuire a construcţiei, care se 
constituie venit al 
administratorilor locuinţelor 
prevăzuţi la alin. (2), care se 
aplică chiriaşilor care au 
împlinit vârsta de 35 de ani. 
 (8) În funcţie de 
ierarhizarea localităţilor pe 
ranguri, stabilită conform 
prevederilor Legii nr. 351/2001 
privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - 
Reţeaua de localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, chiria lunară, 
stabilită potrivit prevederilor 
alin. (7), se ponderează cu un 
coeficient, astfel: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Rangul 
localităţii 

Coeficient 

0 1 
I 0,9 
II 0,8 
III 0,7 
IV 0,6 
V 0,6 

 unde: 
 a) rangul 0 - Capitala 
României, municipiu de 
importanţă europeană; 
 b) rangul I - municipii de 
importanţă naţională, cu 
influenţă potenţială la nivel 
european; 
 c) rangul II - municipii de 
importanţă interjudeţeană, 
judeţeană sau cu rol de 
echilibru în reţeaua de 
localităţi; 
 d) rangul III - oraşe; 
 e) rangul IV - comune; 
 f) rangul V - sate 
componente ale comunelor şi 
sate aparţinând municipiilor şi 
oraşelor. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4. La articolul I, 
punctul 1, articolul 8, 
alineatul (9) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
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 (9) În funcţie de 
veniturile brute pe membru de 
familie ale titularului 
contractului de închiriere, 
realizate în ultimele 12 luni, 
chiria lunară rezultată după 
aplicarea coeficienţilor în 
funcţie de anul recepţiei la 
terminarea lucrărilor, prevăzuţi 
la alin. (81), se ponderează 
astfel: 
 

Venit brut Coeficient 
Venitul brut pe 
membru de familie 
mai mic sau egal cu 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
stabilit prin 
hotărâre a 
Guvernului, în 
condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare 
 
 
 
 

0,80 

 ”(9) În funcţie de 
veniturile nete pe membru de 
familie ale titularului 
contractului de închiriere, 
realizate în ultimele 12 luni, 
chiria lunară rezultată după 
aplicarea coeficienţilor în 
funcţie de anul recepţiei la 
terminarea lucrărilor, 
prevăzuţi la alin. (81), se 
ponderează astfel: 
 

Venit net Coeficient 
Venitul net pe 
membru de familie 
mai mic sau egal cu 
salariul net 
rezultat din 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre 
a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, 
calculate conform 
legii. 

0,80 
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Venitul brut pe 
membru de familie 
mai mare decât 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
stabilit prin 
hotărâre a 
Guvernului, în 
condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, şi care 
nu depăşeşte cu 
100% salariul 
minim brut pe ţară 
garantat în plată 
 
 
 
 
 

0,90 

Venitul brut pe 
membru de familie 
mai mare decât 
100% salariul de 
bază minim brut pe 
ţară garantat în 
plată, stabilit prin 
hotărâre a 
Guvernului, în 

1,00 

Venitul net pe 
membru de familie 
mai mare decât 
salariul net 
rezultat din 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre 
a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, şi care 
nu depăşeşte cu 
100% salariul net 
rezultat din 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
calculate conform 
legii. 

0,90 

Venitul net pe 
membru de familie 
mai mare decât 
100% salariul net 
rezultat din 
salariul de bază 
minim brut pe ţară 
garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre 

1,00 

14/29 
 

http://idrept.ro/00140284.htm
http://idrept.ro/00140284.htm


condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (10) Administratorii 
locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) 
stabilesc suprafeţele construite 
pe locuinţe, calculează chiria în 
baza modelului de calcul 
prevăzut la alin. (92) pentru 
fiecare locuinţă şi aplică 
coeficienţii de ponderare 
prevăzuţi la alin. (8)-(9) pentru 
fiecare chiriaş, fără a depăşi 
nivelul maxim prevăzut la alin. 
(91). 
 (11) Chiria stabilită 
potrivit prevederilor alin. (10) 
se actualizează anual cu rata 
inflaţiei, în termen de 30 de zile 
de la data publicării ratei 

a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 
alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, 
calculate conform 
legii. 

 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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inflaţiei comunicate de către 
Institutul Naţional de Statistică 
pentru anul anterior şi, dacă 
este cazul, şi în baza 
coeficientului prevăzut la alin. 
(9). Administratorii locuinţelor 
prevăzuţi la alin. (2) au 
obligaţia de a comunica A.N.L., 
în termen de 10 zile de la 
aprobarea chiriei actualizate, o 
situaţie detaliată cu privire la 
cuantumul chiriilor defalcate pe 
tipuri de apartamente şi vârsta 
chiriaşilor, precum şi data 
scadentă a plăţii chiriei pentru 
fiecare chiriaş. 
......................................... 

 (13) Pentru locuinţele 
prevăzute la alin. (2), din 
cuantumul chiriei stabilite după 
aplicarea coeficienţilor de 
ponderare prevăzuţi la alin. 
(8)-(9), suma reprezentând 
recuperarea investiţiei, 
prevăzută la alin. (7) lit. a), 
diminuată corespunzător, se 
virează, în termen de 30 de zile 
de la data la care plata chiriei 
devine scadentă, de către 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi ale sectoarelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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municipiului Bucureşti, precum 
şi autorităţile administraţiei 
publice centrale din domeniul 
învăţământului, respectiv din 
domeniul sănătăţii sau unele 
unităţi aflate în subordinea ori 
sub coordonarea acestor 
autorităţi, în contul A.N.L. 
deschis la Trezoreria Statului şi 
se utilizează pentru dezvoltarea 
fondului de locuinţe prin A.N.L., 
iar orice întârziere atrage plata 
de penalităţi, conform 
prevederilor alin. (14)." 

 
7.   2. După alineatul (8) 

se introduce un nou alineat, 
alineatul (81), cu următorul 
cuprins: 
 "(81) În funcţie de anul 
recepţiei la terminarea 
lucrărilor, chiria lunară 
rezultată după aplicarea 
coeficienţilor de ierarhizare a 
localităţi or, prevăzuţi la alin. 
(8), se ponderează astfel: 
 
 

Anul recepţiei la 
terminarea 
lucrărilor 

Coeficient 

 Nemodificat  
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Până la finalul 
anului 2004 

0,85 

Între anul 2005 şi 
anul 2010 

0,9 

Între anul 2011 şi 
anul 2015 

0,95 

Începând cu anul 
2016 

1 

" 
8.   3. După alineatul (9) 

se introduc două noi 
alineate, alineatele (91) şi 
(92), cu următorul cuprins: 
 "(91) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (9), nivelul 
maxim al chiriei nu poate 
depăşi: 
 a) 10% din venitul mediu 
de bază brut lunar pe membru 
de familie, calculat în funcţie de 
veniturile realizate în ultimele 
12 luni, în cazul în care venitul 
brut pe membru de familie este 
mai mic sau egal cu salariul 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile art. 
164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

 4. La articolul I 
punctul 3, articolul 8 
alineatul (91), literele a) și 
b) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
„a) 10% din venitul 

mediu de bază brut lunar pe 
membru de familie, calculat în 
funcție de veniturile realizate 
în ultimele 12 luni, în cazul în 
care venitul brut pe membru 
de familie este mai mic sau 
egal cu salariul de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile 
art.164 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu 
modificările și completările 

         5.  La articolul I 
punctul 3, articolul 8 
alineatul (91), literele a), 
b) și c) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
„a) 10% din venitul 

mediu de bază net lunar pe 
membru de familie, calculat 
în funcție de veniturile 
realizate în ultimele 12 luni, 
în cazul în care venitul net pe 
membru de familie este mai 
mic sau egal cu salariul net 
rezultat din salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
în plată, stabilit prin hotărâre 
a Guvernului, în condițiile 
art.164 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu 
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 b) 20% din venitul mediu 
brut lunar pe membru de 
familie, calculat în funcţie de 
veniturile realizate în ultimele 
12 luni, în cazul în care venitul 
brut pe membru de familie este 
mai mare decât salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată şi care nu depăşeşte cu 
100% salariul minim brut pe 
ţară garantat în plată, stabilit 
prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
 
 
 c) 30% din venitul mediu 
brut lunar pe membru de 
familie, calculat în funcţie de 
veniturile realizate în ultimele 
12 luni, în cazul în care venitul 
brut pe membru de familie 
este mai mare decât 100% 

ulterioare; 
 
 

 b) 20% din venitul 
mediu brut lunar pe membru 
de familie, calculat în funcţie 
de veniturile realizate în 
ultimele 12 luni, în cazul în 
care venitul brut pe membru 
de familie este mai mare decât 
salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată şi care 
nu depăşeşte cu 100% salariul 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, stabilit prin 
hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

modificările și completările 
ulterioare, calculate 
conform legii.; 
 b) 20% din venitul 
mediu net lunar pe membru 
de familie, calculat în funcţie 
de veniturile realizate în 
ultimele 12 luni, în cazul în 
care venitul net pe membru 
de familie este mai mare 
decât salariul net rezultat 
din salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile art. 
164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi care nu 
depăşeşte cu 100% salariul 
net rezultat din salariul de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, calculate 
conform  legii; 
 c) 30% din venitul 
mediu net lunar pe membru 
de familie, calculat în funcţie 
de veniturile realizate în 
ultimele 12 luni, în cazul în 
care venitul net pe membru 
de familie este mai mare 

19/29 
 

http://idrept.ro/00140284.htm
http://idrept.ro/00140284.htm
http://idrept.ro/00140284.htm


salariul minim de bază brut 
pe ţară garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile art. 
164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 
5.000 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 (92) Modelul de calcul al 
chiriei se stabileşte prin 
normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei legi, în 
baza valorii de înlocuire a 
construcţiei ce reprezintă 
suprafaţa desfăşurată pe 
locuinţă, definită conform 
prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, multiplicată cu 
valoarea de înlocuire pe metru 
pătrat, stabilită, în condiţiile 

decât 100% salariul net 
rezultat din salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată, stabilit prin hotărâre 
a Guvernului, în condiţiile art. 
164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, calculate 
conform legii, dar nu mai 
mult de 5.000 lei. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
Nemodificat 
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legii, prin ordinul ministrului 
dezvoltării regionale, 
administraţiei publice şi 
fondurilor europene, în vigoare 
la data stabilirii chiriei." 

9.   
 
 
 
 
 
 
 (14) Penalităţile de 
întârziere prevăzute la alin. 
(13), datorate A.N.L. pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de 
plată la scadenţă, reprezintă 
0,1%/zi din suma datorată, dar 
nu mai mult de cuantumul 
sumei asupra căreia sunt 
calculate. 
 
 
 
 
 

g) venitul mediu pe 
membru de familie la data 
vânzării, al titularului 
contractului de închiriere a 
locuinţei, să nu depăşească cu 

 5. La articolul I, 
după punctul 3 se introduc 
zece noi puncte, pct.4-13, 
cu urmatorul cuprins: 

„4. La articolul 8, 
alineatul (14) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

(14) Penalitățiile de 
întârziere prevăzute la 
alin.(13), datorate A.N.L. 
pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de plată la 
scadență, reprezintă 0,05%/zi 
din suma datorată, dar nu mai 
mult de cuantumul sumei 
asupra căreia sunt calculate. 
 
          5. La articolul 10 
alineatul (2), litera g) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 g) la data vânzării, 
venitul mediu brut pe 
membru de familie al 
titularului contractului de 
închiriere a locuinței, realizat 

6.  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g) la data vânzării, 
venitul mediu net pe membru 
de familie al titularului 
contractului de închiriere a 
locuinței, realizat în ultimele 
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100% salariul mediu brut pe 
economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (3) Sumele obţinute din 
vânzarea locuinţelor prevăzute 
la alin. (1) se utilizează numai 
pentru finanţarea construcţiei 
de locuinţe. După reţinerea 
comisionului prevăzut la alin. 
(2) lit. d) şi, după caz, a valorii 
de vânzare a construcţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (7), 
sumele obţinute se virează de 
către autorităţile administraţiei 
publice locale, ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi, 
respectiv, de operatorii 
economici în a căror 
administrare se află imobilele 
respective, precum şi de către 
autorităţile administraţiei 
publice centrale din domeniul 
învăţământului, respectiv din 
domeniul sănătăţii sau de către 

în ultimele 12 luni, să nu 
depășească cu 100% salariul 
mediu brut pe economie. 
 
 
 
 
  6. La articolul 10, 
alineatul (3) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
      (3) Sumele obținute din 
vânzarea locuințelor prevăzute 
la alin.(1) se utilizează numai 
pentru finanțarea construcției 
de locuințe pentru tineri. După 
reținerea comisionului 
prevăzut la alin.(2) lit.d) și, 
după caz, a valorii de vânzare 
a construcțiilor prevăzute la 
art.2 alin.(7), sumele obținute 
se virează de către autoritățile 
administrației publice locale, 
ale sectoarelor municipiului 
București și, respectiv, de 
operatorii economici în a căror 
administrare se află imobilele 
respective, precum și de către 
autoritățile administrației 
publice centrale din domeniul 
învățământului, respectiv din 
domeniul sanatății sau de 

12 luni, să nu depășească cu 
100% salariul mediu net pe 
economie. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
 
 

Nemodificat 
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unităţile aflate în subordinea ori 
sub coordonarea acestor 
autorităţi în a căror 
administrare se află imobilele 
respective, prin bugetul 
propriu, către A.N.L., pentru 
finanţarea programului de 
locuinţe pentru tineri. În 
colaborare cu autorităţile 
administraţiei publice locale, 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi cu autorităţile 
administraţiei publice centrale 
din domeniul învăţământului şi 
sănătăţii, A.N.L. ţine evidenţa 
sumelor rezultate din vânzare 
şi încasate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
 
 
 

către unitățile aflate în 
subordinea ori sub 
coordonarea acestor autorități 
în a căror administrare se află 
imobilele respective, în termen 
de maximum 30 de zile de la 
încasare, prin bugetul propriu, 
către A.N.L., iar orice 
întârziere atrage plata de 
penalități, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
În colaborare cu autoritățile 
administrației publice locale, 
ale sectoarelor municipiului 
București și cu autoritățile 
administrației publice centrale 
din domeniul învățământului și 
sanătății, A.N.L. ține evidența 
sumelor rezultate din vânzare 
și încasate. 
  
        7. La articolul 10, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(31), cu 
următorul cuprins:  
 
         (31) Penalitățile de 
întârziere prevăzute la 
alin.(3), datorate A.N.L. 
pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de plată la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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      (2) Necesitatea şi 
oportunitatea realizării 
construcţiilor de locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii, 
prevăzute la alin. (1), se 
stabilesc prin studii de 
prefezabilitate promovate şi 
aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti sau ale administraţiei 
publice centrale interesate, 
studii care se transmit A.N.L. 
Studiile de prefezabilitate se 
finanţează din surse prevăzute 
cu această destinaţie în 
bugetele proprii ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ori 
ale administraţiei publice 
centrale interesate sau din alte 
surse legal constituite. 
 

scadență, reprezintă 0,05%/zi 
întârziere din suma datorată, 
dar nu mai mult de cuantumul 
sumei asupra căreia sunt 
calculate. 
 
  8. La articolul 20, 
alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
  (2) Necesitatea și 
oportunitatea realizării 
construcțiilor de locuințe 
pentru tineri destinate 
închirierii, prevăzute la 
alin.(1), se stabilesc de către 
autoritățile administrației 
publice locale, ale sectoarelor 
municipiului București sau ale 
administrației publice centrale 
interesate, în condițiile legii. 
Documentațiile elaborate se 
finanțează din surse prevăzute 
cu această destinație în 
bugetele proprii ale 
autorităților administrației 
publice locale ori ale 
administrației publice centrale 
interesate sau din alte surse 
legal constituite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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 (3) La elaborarea 
studiilor de prefezabilitate 
prevăzute la alin. (2) se au în 
vedere soluţii arhitecturale 
model pentru realizarea 
locuinţelor, care se realizează 
prin grija Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi pot fi puse la 
dispoziţia solicitanţilor de către 
A.N.L. 
 
 
 Art. 21 - (1) A.N.L. 
achiziţionează studii de 
fezabilitate prevăzute la art. 
20, pentru realizarea 
construcţiilor de locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii, care 
vor fi supuse aprobării potrivit 
legii. 
 (2) Finanţarea studiilor 
prevăzute la alin. (1) se asigură 
din alocaţii de la bugetul de 
stat, prevăzute cu această 
destinaţie prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
aprobat în condiţiile legii. 
 
 

 9. La articolul 20, 
alineatul (3) se abrogă. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 10. Articolul 21 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 Art.21.- (1) A.N.L. 
achiziționează documentații 
tehnico-economice pentru 
realizarea construcțiilor de 
locuințe pentru tineri destinate 
închirierii, prevăzute la art.20, 
care vor fi supuse aprobării 
potrivit legii. 
 (2) Finanțarea 
documentațiilor prevăzute la 
alin.(1) se asigură din alocații 
de la bugetul de stat, 
prevăzute cu această 
destinație prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
aprobat în condițiile legii. 

Nemodificat 
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    (2) Necesitatea şi 
oportunitatea realizării 
construcţiilor de locuinţe 
prevăzute la alin. (1) se 
stabilesc prin studii de 
prefezabilitate promovate şi 
aprobate de instituţiile şi/sau 
autorităţile administraţiei 
publice centrale sau locale 
interesate, precum şi de 
persoanele juridice cu capital 
privat, studii care vor fi 
transmise A.N.L. Studiile de 
prefezabilitate se finanţează din 
surse prevăzute cu această 
destinaţie în bugetele proprii 
ale instituţiilor şi/sau ale 
autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale 
interesate şi, după caz, din 
bugetele persoanelor juridice 
cu capital privat. 
 
       (3) În elaborarea studiilor 
de prefezabilitate prevăzute la 
alin. (2) se au în vedere soluţii 
arhitecturale model pentru 
realizarea locuinţelor, care pot 

 11. La articolul 25, 
alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
  (2) Necesitatea și 
oportunitatea realizării 
construcțiilor de locuințe 
prevăzute la alin.(1) se 
stabilesc de către instituțiile 
și/sau autoritățile 
administrației publice centrale 
sau locale interesate, precum 
și de persoanele juridice cu 
capital privat, în condițiile 
legii. Documentațiile elaborate 
se finanțează din surse 
prevăzute cu această 
destinație în bugetele proprii 
ale instituțiilor și/sau ale 
autorităților administrației 
publice centrale sau locale 
interesate și, după caz, din 
bugetele persoanelor juridice 
cu capital privat. 
 
  
 
 12. La articolul 25, 
alineatul (3) se abrogă. 
 
 
 

 
 
 
Nemodificat 
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fi puse la dispoziţia solicitanţilor 
de către A.N.L., sau, după caz, 
se are în vedere asigurarea 
proiectelor tehnice şi detaliilor 
de execuţie de către solicitanţi, 
sub rezerva avizării acestora în 
Consiliul tehnico-economic al 
A.N.L. Proiectantul general al 
lucrărilor va susţine avizarea 
studiilor de fezabilitate şi, după 
caz, a proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie în 
Consiliul tehnico-economic al 
A.N.L. 
 
 
 
 (4) Pentru realizarea de 
locuinţe prevăzute la alin. (1), 
solicitanţii răspund de punerea 
la dispoziţie a terenurilor, libere 
de orice sarcină, prin darea în 
folosinţă gratuită A.N.L., până 
la finalizarea lucrărilor de 
construcţie a locuinţelor 
respective, astfel încât regimul 
juridic al acestora să asigure 
categoria de folosinţă 
prevăzută în planurile 
urbanistice şi studiile de 
prefezabilitate aprobate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13. La articolul 25, 
alineatul (4) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
        (4) Pentru realizarea de 
locuințe prevăzute la alin.(1), 
solicitanții răspund de punerea 
la dispoziție a terenurilor, 
libere de orice sarcină, prin 
darea în folosință gratuită 
A.N.L., până la finalizarea 
lucrărilor de construcție a 
locuințelor respective, astfel 
încât regimul juridic al 
acestora să asigure categoria 
de folosință prevăzută în 
planurile urbanistice aprobate. 
Terenurile aferente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Terenurile aferente 
construcţiilor de locuinţe se 
transmit separat de cele 
destinate realizării reţelelor de 
utilităţi şi dotărilor tehnico-
edilitare necesare asigurării 
condiţiilor de locuit. 

construcțiilor de locuințe se 
transmit separat de cele 
destinate realizării rețelelor de 
utilități și dotărilor tehnico-
edilitare necesare asigurării 
condițiilor de locuit.” 
 

10.  Art. II - În termen de 30 
de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se vor actualiza 
Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 Nemodificat  

11.  Art. III - Pentru anul 
2017, autorităţile administraţiei 
publice locale, autorităţile 
administraţiei publice locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi/sau autorităţile 
administraţiei publice centrale 
transmit Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe situaţia 
prevăzută la art. 8 alin. (11) 
din Legea nr. 152/1998 privind 

 Nemodificat  
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înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 60 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a modificărilor aduse 
Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit prevederilor 
art. II. 
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