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  Către,  

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra cererii de 

reexaminare a Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, trimisă 

comisiilor în vederea reexaminării, ca urmare a cererii Preşedintelui României, 

şi depunerii unui raport, cu adresa PLx 386/2014 din 13 martie 2017.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA Ion CĂLIN 
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RAPORT COMUN  
asupra cererii de reexaminare a  

Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 
 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre 

reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României, cu Legea pentru 

completarea Legii locuinţei nr.114/1996, trimisă cu adresa nr. PL.x 

386/2014 din 13 martie 2017.  

 Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 14 

noiembrie 2016. 

 Legea  transmisă la promulgare are ca obiect reglementarea unui nou 

tip de locuinţă, respectiv ”locuinţa de sprijin”. Astfel, potrivit legii transmise la 

promulgare, locuinţele de sprijin sunt cumpărate prin licitaţie publică de către 

autorităţile administraţiei publice locale şi sunt atribuite cu chirie unor 

persoane sau familii, care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate din 

locuinţele proprietate personală prin proceduri de executare silită, în urma 

neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar şi 



a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă proprietate sau 

închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.   

 În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, 

republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare din 

următoarele motive: 

- Din ansamblul reglementării rezultă lipsa de claritate şi precizie a normelor 

juridice, aspecte de natură să afecteze principiul securităţii raporturilor 

juridice. Astfel, definiţia ”locuinţei de sprijin” este deficitară în sensul că nu 

stabileşte cu certitudine care este momentul la care solicitantul poate 

formula cerere pentru repartizarea unei locuinţe de sprijin. 

- De asemenea, sfera persoanelor îndreptăţite să solicite locuinţe de sprijin 

nu este clar determinată şi nu sunt stabilite criterii obiective care să 

permită evaluarea situaţiei economice a persoanelor sau familiilor care pot 

solicita repartizarea de locuinţe de sprijin. 

- Se consideră că art.563 din legea transmisă la promulgare nu stabileşte 

nici cine suportă diferenţa de chirie (nivelul chiriei reprezintă 10% din 

venitul net lunar), în condiţiile în care o asemenea reglementare se 

regăseşte în cazul locuinţei sociale. Nu este reglementată nici ipoteza 

modificării pe parcursul celor 5 ani de contract de închiriere a situaţiei 

economice a solicitanţilor ce ar putea determina fie modificarea chiriei 

stabilite la momentul încheierii contractului, fie chiar încetarea 

contractului. 

- Dispoziţiile art.562, ce permit autorităţilor administraţiei publice locale să 

cumpere locuinţele de sprijin prin licitaţie publică, nu sunt corelate cu 

prevederile art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008, prin 

care se interzice autorităţilor publice locale să achiziţioneze imobile. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis parţial 

cererea de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi a adoptat 

Legea pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996, cu respectarea 

dispoziţiilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  



 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au dezbătut legea sus-menţionată în şedinţa din 28 

martie 2017, având în vedere considerentele cererii de reexaminare şi legea 

adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 

membri. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut cererea de 

reexaminare în şedinţa din data de 22 mai 2017. Deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

 La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene. 

  

În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de Senat în 

urma reexaminării, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor admiterea parţială a cererii 

de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi adoptarea Legii pentru 

completarea Legii locuinţei nr.114/1996, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din 

categoria legilor organice. 

 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA Ion CĂLIN 

 

 
 

SECRETAR, SECRETAR, 

COSTEL NECULAI DUNAVA ANGELICA FĂDOR 

 
 

 

Consilier parlamentar, Alina Grigorescu       Şef serviciu, Sofia Chelaru 

 Consilier parlamentar, Roxana Feraru        
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