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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea 
şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 
privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale, trimis  spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.136 din 20 februarie 2017, 
Camera Deputaţilor fiind Camera decizionala.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea 
implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
 

           În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond,in procedura de urgenta asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea 
şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 
privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din data de 13 februarie 2017. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
      
     Guvernul sustine proiectul de Lege. 

 
          Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009. 
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Prin schimbarile preconizate sunt vizate definitii noi în cadrul programului „Prima 
casă” cum ar fi aceea de locuinta noua, introducerea unui procent de garantare 
diferenţiat la creditele destinate achiziţiei de locuinţe, introducerea unei modificări 
cu privire la opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50% din soldul total al 
garanţiilor acordate în cadrul Programului cat si autorizarea MFP de a contracta 
servicii de consultanta pentru realizarea unei evaluari independente ex-ante prin care 
se va fundamenta necesitatea extinderii sferei de atributii actuale a Eximbank in 
banca de dezvoltare.              

               În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 15 martie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 23 deputaţi. 

 
              La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 

 
           În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea 
art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în 
vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, in forma adoptata de Senat. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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