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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
COMISIA PENTRU 

ADIMINISTRATIE PUBLICA, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI 

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Nr. 31/724 din 19.09.2007 
 
 

Nr. 26/ 1748  din 19.09. 2007 
 
Nr.Pl –x  463 
 

                                                                         
                                             RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe 
 

                  Potrivit prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea  chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, trimis cu adresa nr. 
Pl-x 463 din 11 iunie 2007, înregistrat cu nr.31/724 şi respectiv cu nr.26/ 1748    
din 12 iunie 2007. 
                    Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a adoptat 
propunerea legislativă în şedinţa din 6 iunie 2007.  

         Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale  art. 92 alin.(9) 
pct.1  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

         Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 11 
iunie 2007, cu avizul nr.25/435 din 5 septembrie 2007. 
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         Guvernul, prin punctul de vedere, transmis cu adresa nr.810 din 
04.04.2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

          Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.386/ 22.03.2007.  

               Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare  
introducerea unui nou articol, art.441, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea  chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţe, prevăzându-se ca în perioada contractului de 
închiriere a locuinţei, încetarea contractelor de servicii de furnizare a energiei 
electrice, a gazului, precum şi a celor de prestare de servicii, de utilităţi 
publice, din iniţiativa proprietarului imobilului, să se facă cu acordul scris al 
chiriaşului. 

                În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat 
propunerea legislativă în  ziua de 19 septembrie 2007. La lucrările Comisiei, a 
luat parte, în calitate de invitat, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat la 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  

           La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 27 de 
membri ai Comisiei juridice, au fost prezenţi 14 deputaţi, iar din partea 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, din totalul de  29 deputaţi, au fost prezenţi 24  deputaţi. 
                       În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, în 
unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  
proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea  chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţie de locuinţe, în forma adoptată de Senat.. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa  
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE, 
                   SERGIU ANDON                               RELU FENECHIU 
 
 
                                            
                        SECRETAR,                                       SECRETAR, 
                    GEORGE BAEŞU                                SEREŞ DENEŞ                            
                                        
 
Consilieri: 
dr. Corneliu Manda 
arh.Victor Cristea 
 


