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    Către, 

 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

Doamnei președinte Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele, trimisă Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în 

procedură obișnuită, cu adresa nr. Plx 310/2022 din 25 mai 2022, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

Alina-Elena TĂNĂSESCU 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 27 februarie 2022                                 

                           Pl-x 310/2022 

   

            
 RAPORT PRELIMINAR 

 asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridice, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele, 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 310/2022 din 25 mai 2022, 

înregistrată cu nr. 4c-13/472/30.05.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din ziua de 23 mai 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 367 din 6 aprilie 2022. 

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil actul normativ cu observaţii, conform 

avizului nr.1519 din 15 mai 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat negativ propunerea 

legislativă, conform avizului nr. 4c-20/273 din 31 mai 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/373 din 26 mai 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.114/1996, în scopul facilitării accesului a cât mai multor persoane la locuinţele sociale prin 

reducerea duratei contractului de închiriere pentru locuințele sociale de la 5 ani la 3 ani, instituirea 
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posibilităţii acordării locuinţelor sociale în regim de urgenţă, posibilitatea mutării beneficiarului 

într-o locuinţă mai mare, dacă se schimbă componenţa familiei, constituirea unei garanţii în 

favoarea proprietarului pentru acoperirea eventualelor daune, posibilitatea evacuării în caz de neuz 

al locuinţei. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința din 27 februarie 2023. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

sesizate în fond, un raport preliminar de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.           

                        

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

Alina-Elena TĂNĂSESCU  László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 


