
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
  - Domnului deputat Emil Popescu, 

    Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

  - Domnului deputat Ion Crâstoiu, 

    Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  

  amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe 

 
 
  Biroul   permanent   al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa 

nr. 117 din 13 aprilie 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării,  proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 

locuinţe. 

  În şedinţa din 28 aprilie 1999, comisia a analizat proiectul de 

lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu 

următoarele amendamente: 
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  Amendamente admise: 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 14 (2) – 

“Proprietarul poate refuza 
reînnoirea contractului de 
închiriere numai pentru 
următoarele motive: 
........................................... 
    d) în cazurile prevăzute 
de art. 13 lit. f)- i)”. 

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
completarea textului de la  
lit. d) a alin. (2) al art. 14 
şi cu dispoziţiile din textul 
lit. c) a art. 13, care 
prevede că prelungirea 
contractelor de închiriere 
nu se aplică “chiriaşului 
care refuză să preia în 
folosinţă o altă locuinţă 
pusă la dispoziţie în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă de 
fostul proprietar sau de 
moştenitorii acestuia ori de 
către autorităţile publice 
locale”  
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
    Ca  urmare, lit. d) de la 
alin. (2) al art. 14 va avea 
următorul cuprins: 
    “în cazurile prevăzute 
de art. 13 lit. c); f) – i)”. 

    Autorul 
amendamentului socoate 
că, din moment ce 
dispoziţiile de prelungire a 
contractelor de închiriere 
nu se aplică, conform 
dispoziţiilor lit. c) din 
cuprinsul art. 13, 
“chiriaşului care refuză să 
preia în folosinţă o altă 
locuinţă pusă la dispoziţie 
în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă de 
fostul proprietar sau de 
moştenitorii acestuia ori de 
către autorităţile publice 
locale”, un tratament 
similar trebuie aplicat şi în 
cazul reînnoirii 
contractului chiriaşului 
aflat în situaţia menţionată 
la lit. c) a art. 13, atunci 
când termenul de 
închiriere expiră. 
 
 
 

2.     Capitolul II – 
“Schimbul obligatoriu de 
locuinţă” 

     Exprimând rezervă faţă 
de dispoziţiile Capitolului 
II al Ordonanţei de 
urgenţă, care instituie 
schimbul obligatoriu de 
locuinţă şi, prin urmare, 
mutarea obligatorie, la 
cererea proprietarului, a 
chiriaşului din locuinţa 
închiriată, domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
amendarea dispoziţiilor 
acestui capitol începând cu 
titlul acestuia şi 
continuând cu textele din 
cuprinsul aticolelor      

   Instituirea schimbului 
obligatoriu de locuinţă şi, 
ca urmare, mutarea 
obligatorie a chiriaşului la 
cererea proprietarului, nu 
concordă cu scopul 
declarat al ordonanţei de 
urgenţă: acela de a asigura 
protecţia chiriaşilor. 
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2.1. 
 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Art. 23 (1) – 
“Proprietarii au dreptul să 
ceară şi să obţină mutarea 
chiriaşilor din spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă pe 
calea unui schimb 
obligatoiu”. 
 
 
 
    Art. 24 (1) – “Chiriaşul 
nu este obligat să se mute, 
dacă în locuinţa care i se 
oferă în schimb nu i se 
asigură suprafaţa locuibilă 
şi numărul de camere la 
care este îndreptăţit 
conform Anexelor nr. 1 şi 
2 la prezenta ordonanţă de 
urgenţă, dar nici nu poate 
pretinde o suprafaţă 
locuibilă sau un număr de 
camere mai mare decât 
acelea la care este 
îndreptăţit potrivit 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă sau decât acelea 
pe care le deţine cu chirie 
şi nici condiţii mai bune de 
locuit decât acelea pe care 
le are în locuinţa din care 
urmează să se mute”. 
 
 

respectivului capitol. În 
urma discuţiior purtate,  
s-au adoptat, cu majoritate 
de voturi, amendamentele 
ce urmează mai jos. 
    Eliminarea vocabulei 
“obligatoriu” din titlul 
Capitolului II, textul 
devenind “Schimbul de 
locuinţă”. 
    Reformularea alin. (1) 
al art. 23 astfel:  
    “(1) Proprietarii au 
dreptul să ceară şi să 
obţină mutarea chiriaşilor 
din spaţiile cu destinaţia 
de locuinţă pe calea unui 
schimb convenit de comun 
acord între cele două 
părţi”. 
    Alineatului (1) al art. 24 
i s-a adus o uşoară 
modificare redacţională, 
după cum urmează:  
    “Chiriaşul poate refuza 
să se mute, dacă în 
locuinţa care i se oferă în 
schimb nu i se asigură 
suprafaţa locuibilă şi 
numărul de camere la care 
este îndreptăţit conform 
Anexelor nr. 1 şi 2 la 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, dar nici nu poate 
pretinde o suprafaţă 
locuibilă sau un număr de 
camere mai mare decât 
acelea la care este 
îndreptăţit potrivit 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă sau decât acelea 
pe care le deţine cu chirie 
şi nici condiţii mai bune de 
locuit decât acelea pe care 
le are în locuinţa din care 
urmează să se mute”. 
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2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. 

   Art. 24 (3) – “Chiriaşul 
nu va putea însă să invoce, 
ca motiv al refuzului de a 
se muta, faptul că locuinţa 
oferită este situată într-un 
cartier periferic, că este 
mai puţin confortabilă  
datorită felului diferit de 
încălzire, că nu are scară 
de serviciu sau că are 
dependinţele în folosinţă 
comună în măsura în care 
îi este asigurată utilizarea 
lor, că nu are curte ori 
datorită etajului la care se 
află locuinţa oferită  în 
schimb”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Art. 24 (4) – “În cazul 
în care locuinţa din care 
urmează să se mute 
chiriaşul are şi garaj, 
acesta poate fi evacuat şi 
din garaj, chiar dacă 
proprietarul nu îi oferă 
chiriaşului un alt garaj la 
schimb”. 
 
 
    Art. 25 – “Litigiile 
dintre proprietari şi 
chiriaşi legate de schimbul 
obligatoriu de locuinţă 
sunt de competenţa 
judecătoriei în raza căreia 
se află imobilul. Hotărârea 
pronunţată de judecătorie 
poate fi atacată cu recurs. 
Hotărârea instanţei de 
recurs este definitivă şi 
irevocabilă”. 
 
 

    Din cuprinsul alin. (3) al 
art. 24 s-a eliminat, la 
propunerea d-lui deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner, 
următorul segment de text: 
“că are dependinţele în 
folosinţă comună în 
măsura în care îi este 
asigurată utilizarea lor”.  
    Ca urmare, textul 
acestui alineat va avea 
următoarea redactare:  
    “Chiriaşul nu va putea 
însă să invoce, ca motiv al 
refuzului de a se muta, 
faptul că locuinţa oferită 
este situată într-un cartier 
periferic, că este mai puţin 
confortabilă  datorită 
felului diferit de încălzire, 
că nu are scară de serviciu 
sau că nu are curte ori 
datorită etajului la care se 
află locuinţa oferită  în 
schimb”. 
 S-a reformulat alin. (4) al 
art. 24 astfel:  
    “În cazul în care se 
convine mutarea 
chiriaşului din locuinţa ce 
a deţinut-o până atunci în 
baza contractului de 
închiriere, acesta va 
elibera garajul pe care îl 
deţine pe terenul aferent 
imobilului respectiv”. 
    S-a eliminat din teza I-a a art. 
25 vocabula “obligatoriu”, textul 
acestui articol având următoarea 
redactare: 
    “Litigiile dintre proprietari şi 
chiriaşi legate de schimbul de 
locuinţă sunt de competenţa 
judecătoriei în raza căreia se află 
imobilul. Hotărârea pronunţată de 
judecătorie poate fi atacată cu 
recurs. Hotărârea instanţei de 
recurs este definitivă şi 
irevocabilă”. 

    Pentru a se evita  
revenirea la vremurile de 
tristă amintire,  în care mai 
multe familii locuiau  
într-un apartament având 
dependinţele în folosinţă 
comună. 
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3.      Art. 32 (1) – “Pentru 
locuinţele proprietate 
particulară a persoanelor 
fizice şi juridice, prevăzute 
la art. 2 – 7, chiria se 
stabileşte prin negociere 
între proprietar şi chiriaş 
cu ocazia încheierii noului 
contract de închiriere”. 

    Domnul deputat Marţian 
Dan a propus completarea 
textului  
alin. (1) al art. 32 după 
cum urmează: 
    “Pentru locuinţele 
proprietate particulară a 
persoanelor fizice şi 
juridice, prevăzute la art. 2 
– 7, chiria se stabileşte 
prin negociere între 
proprietar şi chiriaş cu 
ocazia încheierii noului 
contract de închiriere 
ţinând seama de 
prevederile art. 26 şi 27”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
 
 
 

    Autorul a considerat că 
este necesară această 
precizare pentru a nu se 
înţelege că negocierea 
chiriei în aceste cazuri se 
face fără a se ţine seama 
de prevederile art. 26 şi 
27. 

4.     Art. 33 – “Pentru 
locuinţele proprietate 
particulară a persoanelor 
fizice menţionate la art. 
32, alin. 2, ale căror 
suprafeţe locuibile ocupate 
de chiriaşi depăşesc 
suprafaţa locuibilă minimă 
de 10 mp. de persoană, 
noul contract de închiriere 
se poate încheia prin 
restrângerea suprafeţei 
locuibile, cu asigurarea 
accesului la dependinţele 
strict necesare prevăzute în 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea sintagmei 
“strict necesare” din 
cuprinsul art. 33. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
    Ca urmare, textul art. 33 
va avea următorul cuprins: 
    “Pentru locuinţele 
proprietate particulară a 
persoanelor fizice 
menţionate la art. 32, alin. 
2, ale căror suprafeţe 
locuibile ocupate de 
chiriaşi depăşesc suprafaţa 
locuibilă minimă de 10 
mp. de persoană, noul 
contract de închiriere se 
poate încheia prin 
restrângerea suprafeţei 
locuibile, cu asigurarea 
accesului la dependinţele 
prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă”. 
 
 

    Autorul a considerat 
necesară această 
modificare pentru ca 
specificarea “strict 
necesare”să nu dea naştere  
la interpretări abuzive din 
partea proprietarului. 
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5.     Anexa nr. 1 – “Categorii 
de persoane care au 
dreptul la o cameră în plus 
1. Membrii Academiei 

Române, Academiei de 
Ştiinţe Medicale şi 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice; 

2. Laureaţi ai Premiului 
de Stat, artiştii 
poporului, oameni de 
ştiinţă, litere, artă, 
cultură şi sport, 
precum şi alte 
persoane, distinse cu 
titlul de “emerit”; 

3. Judecătorii Curţii 
Supreme de Justiţie, 
Curţii Constituţionale, 
Avocatul Poporului, 
precum şi procurorii de 
la Parchetul General de 
pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie; 

4. Militarii cu gradul de 
general; 

5. Şefii cultelor religioase 
recunoscute; 

6. Profesorii din 
învăţământul superior; 

7. Directorii institutelor 
de cercetare; 

8. Directorul Bibliotecii 
Academiei Române, 
precum şi directorii 
muzeelor şi 
bibliotecilor naţionale; 

9. Directorii teatrelor, 
operelor, operetelor şi 
filarmonicilor de stat”. 

    Domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a propus 
eliminarea Anexei nr. 1. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Autorul a considerat că 
în momentul de faţă anexa 
prin conţinutul său nu se 
justifică nemaiexistând 
prevederi care să limiteze 
numărul de camere pe care 
o persoană le poate ocupa. 
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  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 2 – “Durata 

contractelor de închiriere, 
după prelungirea sau 
reînnoirea contractelor de 
închiriere în baza Legii nr. 
17/1994, pentru 
suprafeţelecu destinaţie de 
locuinţă redobândite de 
foştii proprietari sau de 
moştenitorii acestora 
anterior intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se prelungeşte, la 
cererea chiriaşului, pentru 
o perioadă de cel mult trei 
ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă”. 
    Art. 3 – “Durata 
contractelor de închiriere 
încheiate, după prelungite 
sau reînnoirea contractelor 
de închiriere în baza Legii 
nr. 17/1994, pentru 
suprafeţele locative 
folosite de unităţi de 
învăţăânt sau de 
aşezăminte social-culturale 
redobândite de foştii 
proprietari sau de 
moştenitorii acestora 
anterior intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se prelungeşte, la 
cererea chiriaşului, pentru 
o perioadă de trei ani de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe”. 
    Art. 4 – “Pentru 
imobilele – terenuri şi 
construcţii – redobândite 
de foştii proprietari sau de 
moştenitorii acestora şi  

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus ca, 
pentru toate situaţiile 
reglementate în cuprinsul 
articolelor 2, 3, 4 şi 6, 
perioada pentru care se 
încheie contractul să fie de 
5 ani, aşa cum se prevede 
în textul ordonanţei de 
urgenţă pentru situaţiile 
menţionate la art. 1 şi 5. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu 4 voturi pentru 
şi 4 voturi împotrivă. 

    Nu este normal să se 
statueze printr-un text de 
lege durate diferite de 
închiriere a spaţiilor cu 
destinaţie de locuinţă în 
funcţie de tipul de 
proprietate (publică sau 
privată) sau în funcţie de 
diversele utilizări ce se 
dau spaţiilor închiriate 
(locuinţe pentru persoane 
particulare sau spaţii 
destinate folosinţei 
unităţilor de învăţământ, 
unor aşezăminte  
social-culturale etc.). 
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 folosite la data cererii de 
retrocedare, de unităţi de 
învăţământ, de aşezăminte 
social-culturale sau de 
instituţii publice, 
proprietarul va încheia, la 
cererea locatarului, un 
contract de închiriere pe o 
durată de trei ani”. 
    Art. 6 – “În cazul 
contractelor de vânzare-
cumpărare încheiate cu 
încălcarea prevederilor 
Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe 
trecute în proprietatea 
statului şi desfiinţate prin 
hotărâre judecătorească, 
proprietarul recunoscut de 
justiţie, va încheia cu 
persoanele care au 
cumpărat locuinţa în baza 
Legii nr. 112/1995 şi care 
o ocupă efectiv, la cererea 
acestora, un contract de 
închiriere pentru o 
perioadă de cel mult trei 
ani”. 

  

2.     Art. 12 c) – “în 
beneficiul altor persoane, 
dacă erau menţionate în 
contract şi dacă au locuit 
efectiv împreună cu 
titularul cel puţin un an”. 

    Domnul deputat Tănase 
Tăvală a propus  
eliminarea textului literei 
c) de la alin. (1) al art. 12. 
    Amendamentul nu a fost 
adoptat de membrii 
comisiei. 

   Autorul a considerat că 
se lărgeşte nejustificat 
categoria persoanelor în 
beneficiul cărora se poate 
transfera contractul de 
închiriere în cazul părăsirii 
definitive a domiciliului de 
către titularul contractului 
sau în cel al decesului 
acestuia. 

3.     Art. 14 
    “(1) La expirarea termenului de 
închiriere, chiriaşul are dreptul la 
reînnoirea contractului, pentru 
aceeaşi perioadă, dacă părţile nu 
modifică prin accord expres 
durata închirierii. 
(...) 
    (4) Sunt permise mai multe 
reînnoiri succesive”. 

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
modificarea alin. (1) al  
art. 14 după cum urmează: 
    “La expirarea 
termenului de închiriere, 
chiriaşul are dreptul la 
două reînnoiri succesive 
ale contractului, pentru 
aceeaşi perioadă, dacă  

    Prevederile alin. (1) 
dacă rămân nemodificate, 
transformă un contract cu 
termen, într-unul pe durată 
nedeterminată, fără nici un 
termen, perpetuu, lucru 
incompatibil cu dreptul de 
proprietate şi cu noţiunea 
de închiriere, eminamente 
temporară. Faptul că  



 9
0. 1. 2. 3. 

  părţile nu modifică prin 
acord expres durata 
închirierii”. 
    De asemenea, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-
Zoner a propus eliminarea 
alin. (4) al art. 14. 
    Amendamentele au fost 
respinse de membrii 
comisiei cu 3 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri. 

locaţiunea chiriaşului devine 
perpetuă conform Ordonanţei 
rezultă explicit din art. 4, alin. (4), 
care spune expres: “Sunt permise 
mai multe reînnoiri succesive”, 
adică oricâte, la infinit. Totodată, 
art. 12 arată că la părăsirea 
definitivă a domiciliului sau la 
decesul chiriaşului titular de 
contract, contractul de închiriere 
se transformă automat: 
- în beneficiul soţului sau 

soţiei; 
- în beneficiul ascendenţilor şi 

al descendenţilor; 
- în beneficiul copiilor minori; 
- în beneficiul incapabililor; 
- în beneficiul altor persoane, 
dacă acestea locuiesc cu chiriaşul 
sau sunt menţionate în contract. În 
acest mod, dreptul de locaţiune al 
chiriaşilor se transferă din 
generaţie în generaţie, dacă se 
menţine prevederea conform 
căreia  contractul  se prelungeşte 
din trei în trei ani, de ori  câte ori 
vrea chiriaşul. Bunul 
proprietarului devine un “bun de 
mâna moartă”, lucru incompatibil 
cu legislaţia civilă şi oricum 
contrar dreptului de proprietate. 
    În ce priveşte eliminarea alin. 
(4) al art. 14, autorul  a avut în 
vedere corelarea cu 
amendamentul propus la alin. (1). 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


