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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008, trimisă cu adresa                

nr. Pl-x 270 din 9 mai 2011, înregistrată sub nr. 21/136 din 12 mai 2011, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.   

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

                                                       Mihai  TUDOSE 
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea  

Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008,  

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 
 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 270 din 9 mai 2011, înregistrată sub nr. 21/136 din               
12 mai 2011. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 mai 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr.1478 din 8 decembrie 2010. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.468 din               
25 februarie 2011, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

     Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin punctul de vedere 
transmis cu adresa nr.35981 din 7 decembrie 2010, nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului  nr. 22/202 din  25 mai 2011.  

Comisia pentru administraţie publică, amanajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului               
nr. 26/214 din 25 mai 2011.  
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, conform avizului  nr. 31/425 din 30 mai 2011.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, 
în scopul remedierii deficienţelor constatate în aplicarea prevederilor acestei legi, 
deficienţe semnalate şi de către asociaţiile de proprietari. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 7 iunie 2011.  

     La dezbaterea acestei propuneri legislative, din totalul de 21 de membri 
ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi               
20 deputaţi. 

     La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Cristian Petraru – director, din 
partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna  Marinela Nemeş – director 
general, iar din partea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), 
domnul Radu Popescu – consilier. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
programul de consultanţă denumit ,,Studiu Integrat privind Managementul Riscurilor 
de Dezastre în România” a identificat doar trei tipuri de dezastre naturale la care este 
expus teritoriul României, acestea fiind cutremurele de pământ, alunecările de teren şi 
inundaţiile.  

Totodată, includerea în Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie 
a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, 
republicată, a riscului suplimentar de ,,incendii de mare anvergură” ar conduce la 
majorarea primelor de asigurare, aspect care ar afecta caracterul de protecţie socială al 
legii venind astfel în contradicţie cu scopul legii. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice.   

 
                  PRESEDINTE                                  SECRETAR                                  
                                                                                              
                Mihai TUDOSE                                                 Marin ALMĂJANU     
 
 
                                                            
      Şef serviciu 
Graziella Segărceanu 
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