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A V I Z  
asupra  

proiectului de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei  

pentru perioada aferentă stării de urgenţă 

În conformitate cu prevederile art. 94 și ale art. 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei 

pentru perioada aferentă stării de urgenţă, trimis cu adresa nr. PLx. 134 din 1.04.2020, 

înregistrat sub nr. 4c-13/210 din data de 2 aprilie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 31 martie 2020. 

Inițiativa are ca obiect reglementarea aplicării unor scutiri de la plata chiriei pentru 

perioada aferentă stării de urgență. Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative sunt 

argumentate prin faptul că "este firesc și echitabil ca operatorii economici a căror activitate a 

fost restrânsă sau întreruptă prin aplicarea actelor autorităților publice aferente stării de 

urgență sa nu achite contravaloarea unei folosințe de care nu beneficiază. În același timp, 

locatorii trebuie exonerați de la plata contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale 

aferente chiriilor pentru care s-a acordat scutire locatarilor." 

În şedinţa din data de 28 aprilie 2020, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu nr. 257 din 

data de 26.03.2020. 

În temeiul art. 1271  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în urma 

dezbaterilor on-line, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate 

de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege.   

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria 

legilor ordinare.  
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