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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor                                                                       

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/180/2022 

Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului 

4c-7/135/2022 

 

          Către, 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996, trimis, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx 109/2022 din 14 martie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

        VICEPREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 

             Ioan CUPȘA                                             Simona BUCURA OPRESCU

dragos.bucur
Conf. cu originalul
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                                                   Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

   

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/180/2022 

Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului 

4c-7/135/2022 

 

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/190/2019 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

4c-5/212/2019 

 

RAPORT COMUN 

asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx 109/2022 din 14 martie 2022, cu dezbaterea în fond, cu  proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996, înregistrat la Comisia juridică, 

de disciplină și imunități  cu nr. 4c-13/180 din 15 martie 2022 și la Comisia administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/135 din 15 martie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 18 

martie  2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.91 alin. (9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu referire la prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ  propunerea legislativă, cu observații și propuneri,  

conform avizului nr. 3/4.1.2022 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunere legislativă, conform avizului 

nr.8318/14.12.2021. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil proiectul de 

lege în ședința din 22 martie 2022. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege în ședința din 

22 martie 2022. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

negativ proiectul de lege în ședinta din 29 martie 2022. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil proiectul de lege în ședinta din 12 

aprilie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.114/1996, în sensul stabilirii posibilităţii victimelor violenţei domestice de a beneficia de locuinţe 

de necesitate şi de locuinţe sociale.  

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 8 iunie 

2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată 

în 15 iunie 2022 și a  hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 în forma venită de la Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților  raportul comun de 

adoptare a  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996, cu 

amendament admise redate în anexa prezentului raport. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

      

  VICEPREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

                Ioan CUPȘA                                                         Simona BUCURA OPRESCU 

 

 

          SECRETAR,                                                          SECRETAR, 

Ladányi László-Zsolt                                                  Christine THELLMANN 
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                                                                                                                                                                                                                    Anexa 

 

AMENDAMETE ADMISE 

Nr. 

crt. 

 

Text de lege în vigoare 

 

Forma adoptată de Senat 

 

Amendamente propuse 

 

Motivare 

1.  Titlul legii 

LEGEA LOCUINŢEI nr. 

114/1996*) din 11 octombrie 

1996 

Titlul legii 

Lege 

pentru modificarea și completarea 

Legii locuinţei nr.l14/1996 

Nemodificat  

2.   Articol I.- Legea locuinţei nr. 

114/1996, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.393 din 31 decembrie 1997, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 2 

Termenii utilizaţi în cuprinsul 

prezentei legi au următorul 

înţeles:…………. 

f) Locuință de necesitate 

Locuinţă destinată cazării 

temporare a persoanelor şi 

familiilor ale căror locuinţe au 

1. La articolul 3, litera f) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”f) Locuința de necesitate Locuința 

destinată cazării temporare: 

(i) a persoanelor şi familiilor ale 

căror locuinţe au devenit 

1. La articolul 2, litera f) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”f) Locuința de necesitate Locuința 

destinată cazării temporare: 

(i) a persoanelor și familiilor ale 

căror locuințe au devenit 

Pentru clarificare, in 

sensul celor 

specificate de 

Consiliul Legislativ, 

pentru aplocare drept 

măsură 

complementară  
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devenit inutilizabile în urma unor 

catastrofe naturale sau accidente 

sau ale căror locuinţe sunt supuse 

demolării în vederea realizării de 

lucrări de utilitate publică, precum 

şi lucrărilor de reabilitare ce nu se 

pot efectua în clădiri ocupate de 

locatari. 

inutilizabile în urma unor 

catastrofe naturale sau accidente 

sau ale căror locuinţe sunt supuse 

demolării în vederea realizării de 

lucrări de utilitate publică, precum 

şi lucrărilor de reabilitare ce nu se 

pot efectua în clădiri ocupate de 

locatari; 

(ii) a victimelor violenței 

domestice.” 

inutilizabile în urma unor 

catastrofe naturale sau accidente, 

sau ale căror locuințe sunt supuse 

demolării în vederea realizării de 

lucrări de utilitate publică, precum 

și lucrărilor de reabilitare ce nu se 

pot efectua în clădiri ocupate de 

locatari; 

(ii) a victimelor violenței 

domestice, ca măsură 

complementară celor prevăzute 

de lege în domeniul asistenței 

sociale și protecția victimelor 

violenței domestice.” 

 

Autor: deputat Oana-Alexandra 

Cambera -USR 

4.   2. După articolul 15 se introduce 

un nou articol, art. 15
1
, cu 

următorul cuprins: 

”Art. 15
1
.- Numărul locuințelor 

care se încadrează în definițiile 

prevăzute la art. 2 lit.c)-f
1
) și 

gradul de ocupare al acestora se 

afișează de către autoritățile 

administrației publice centrale și 

locale care le dețin în administrare 

pe pagina de internet proprie și se 

actualizează ori de câte ori intervin 

modificări.” 

2. După articolul 15 se introduce 

un nou articol, art. 15
1
, cu 

următorul cuprins: 

”Art. 15
1
.- Numărul locuințelor 

definite conform prevederilor  

art. 2 lit.c)-f
1
) și gradul de ocupare 

al acestora se afișează de către 

autoritățile administrației publice 

centrale și locale care le dețin în 

administrare pe pagina de internet 

proprie și se actualizează ori de 

câte ori intervin modificări.” 

Reformulare pentru 

claritate text 
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5.  Art. 43. Locuinţele sociale se 

repartizează de către autorităţile 

administraţiei publice locale care 

le au în administrare pe baza 

criteriilor stabilite anual de 

acestea, în condiţiile prevederilor 

prezentului capitol, şi de ele pot 

beneficia, în ordinea de 

prioritate stabilită potrivit legii, 

următoarele categorii de persoane: 

persoanele şi familiile evacuate 

sau care urmează a fi evacuate din 

locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, tinerii care au vârsta de 

până la 35 de ani, tinerii proveniţi 

din instituţii de ocrotire socială şi 

care au împlinit vârsta de 18 ani, 

invalizii de gradul I şi II, 

persoanele cu handicap, 

pensionarii, veteranii şi văduvele 

de război, beneficiarii prevederilor 

Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, 

precum şi faţă de persoanele care 

şi-au jertfit viaţa sau au avut de 

suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la 

Braşov din noiembrie 1987 nr. 

341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, si ai 

prevederilor Decretului-lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor 

3. Articolul 43 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

”Art.43. - Locuințele sociale se 

repartizează de către autoritățile 

administrației publice locale care 

le au în administrare pe baza 

criteriilor stabilite anual de 

acestea, în condițiile prevederilor 

prezentului capitol, și de ele pot 

beneficia, în ordinea de prioritate 

stabilită potrivit legii, următoarele 

categorii de persoane: 

a) victimele violenței domestice; 

b) persoanele şi familiile evacuate 

sau care urmează a fi evacuate din 

locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari; 

c) tinerii care au vârsta de până la 

35 de ani; 

d) tinerii proveniţi din instituţii de 

ocrotire socială şi care au împlinit 

vârsta de 18 ani;  

e) invalizii de gradul I şi II; 

f) persoanele cu handicap; 

g) pensionarii; 

h) veteranii şi văduvele de război; 

i) beneficiarii prevederilor Legii 

3. Articolul 43 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art.43. - Locuințele sociale se 

repartizează de către autoritățile 

administrației publice locale care 

le au în administrare pe baza 

criteriilor stabilite anual de 

acestea, în condițiile prevederilor 

prezentului capitol, și de ele pot 

beneficia, în ordinea de prioritate 

stabilită de autoritățile 

administrației publice locale, 

potrivit legii, oricare din 

următoarele categorii de persoane: 

persoanele şi familiile evacuate 

sau care urmează a fi evacuate din 

locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, tinerii care au vârsta de 

până la 35 de ani, tinerii proveniţi 

din instituţii de ocrotire socială şi 

care au împlinit vârsta de 18 ani, 

invalizii de gradul I şi II, 

persoanele cu handicap, 

pensionarii, veteranii şi văduvele 

de război, beneficiarii prevederilor 

Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, 

precum şi faţă de persoanele care 

şi-au jertfit viaţa sau au avut de 

suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la 

 

Amendamentul vine 

pentru a clarifica 

norma și capacitatea 

autorităților locale de 

a stabili criterii prin 

regulamente precum 

și ordinea de 

prioritate în alocarea 

locuințelor sociale, în 

funcție de necesitățile 

fiecărei localități. 

Legea are drept scop 

crearea cadrului 

legal, nu impunerea 

unor ordine de 

prioritate, care pot 

diferi de la localitate 

la alta iar deciziile, în 

aplicarea principiului 

descentralizării, 

trebuie să aparțină 

autorităților locale. 
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drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, republicat, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, alte persoane sau familii 

îndreptăţite. 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri 

şi luptătorii care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa 

sau au avut de suferit în urma 

revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, si ai prevederilor 

Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, 

j) alte persoane sau familii 

îndreptăţite.” 

Braşov din noiembrie 1987 nr. 

341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ai 

prevederilor Decretului-lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, republicat, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, victimele violenței 

domestice sau alte persoane sau 

familii îndreptățite.” 

 

Autor: deputat Oana-Alexandra 

Cambera -USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

 

 4. Articolul 48 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Art.48 

Modificarea este 

propusă având în 

vedere că multe 

vicctime ale violenței 
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Art. 48 

Nu pot beneficia de locuințe 

sociale, potrivit prezentei legi, 

persoanele sau familiile care: 

a) dețin în proprietate o locuință; 

b) au înstrăinat o locuință după 

data de 1 ianuarie 1990; 

c) au beneficiat de sprijinul 

statului în credite şi execuție 

pentru realizarea unei locuințe; 

d) dețin, în calitate de chiriaș, o 

altă locuință din fondul locativ de 

stat. 

 

(1)Nu pot beneficia de locuințe 

sociale, potrivit prezentei legi, 

persoanele sau familiile care: 

a) dețin în proprietate o locuință; 

b) au înstrăinat o locuință după 

data de 1 ianuarie 1990; 

c) au beneficiat de sprijinul 

statului în credite și execuție 

pentru realizarea unei locuințe; 

d) dețin, în calitate de chiriaș, o 

altă locuință din fondul locativ de 

stat. 

 

(2)Prin excepție de la prevederile 

alin.(1) lit.a) pot beneficia de 

locuințe sociale victimele 

violenței domestice numai până 

la data finalizării partajului prin 

una din modalitățile prevăzute 

de lege. 

 

Autor: deputat Oana-Alexandra 

Cambera -USR 

domestice au un bun 

în comun cu 

abuzatorul și nu s-ar fi 

încadrat în categoria 

beneficiarilor. 

Acestea au nevoie de 

sprijin până la 

finalizarea 

procedurilor de divorț 

și partaj, care adeseori 

sunt îndelungate, timp 

în care victimele de 

cele mai multe ori nu 

au resurse financiare 

pentru achiziționarea 

sau închirierea altei 

locuințe. 

7.   

 

Art. 55 

4. Articolul 55 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

”Art.55. 

5. Articolul 55 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Art.55. 

Tehnica legislativa – 

introduse alineate 

pentru clarificare 

norma, aplicare ca 

măsură 
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Locuinţa de necesitate se 

finanţează şi se realizează în 

condiţiile stabilite pentru locuinţa 

socială. 

Locuinţa de necesitate se 

închiriază temporar persoanelor şi 

familiilor ale căror locuinţe au 

devenit inutilizabile potrivit 

prevederilor art. 2 lit. f). 

Contractul de închiriere se încheie 

de către primarul localităţii sau de 

către o persoană împuternicită de 

acesta, pe baza hotărârii consiliului 

local, până la înlăturarea efectelor 

care au făcut inutilizabile 

locuinţele. 

 

Locuința de necesitate se 

finanțează și se realizează în 

condițiile stabilite pentru locuința 

socială. 

Locuința de necesitate se acordă 

temporar, în regim de urgență: 

 

a) persoanelor și familiilor ale 

căror locuințe au devenit 

inutilizabile potrivit prevederilor 

art.2 lit.f) pct.(i); 

b) victimelor violenței domestice 

prevăzute la art. 2 lit.f) pct. (ii). 

Contractul de închiriere se încheie 

de către primarul localităţii sau de 

către o persoană împuternicită de 

acesta, pe baza hotărârii consiliului 

local: 

a) până la înlăturarea efectelor care 

au făcut inutilizabile locuinţele 

potrivit prevederilor art. 2 lit. f)  

pct. (i); 

b) pe perioada de valabilitate a 

ordinului de protecție provizoriu 

emis de polițist și/sau a ordinului 

de protecție emis de instanța 

judecătorească în condițiile legii, 

în cazul victimelor violenței 

domestice prevăzute la art. 2 lit. f) 

(1) Locuința de necesitate se 

finanțează și se realizează în 

condițiile stabilite pentru locuința 

socială. 

(2) Locuința de necesitate se 

acordă temporar, în regim de 

urgență: 

a) persoanelor și familiilor ale 

căror locuințe au devenit 

inutilizabile potrivit prevederilor 

art.2 lit.f) pct.(i); 

b) victimelor violenței domestice 

prevăzute la art. 2 lit.f) pct. (ii). 

(3) Contractul de închiriere se 

încheie de către primarul localităţii 

sau de către o persoană 

împuternicită de acesta, pe baza 

hotărârii consiliului local: 

a)până la înlăturarea efectelor care 

au făcut inutilizabile locuinţele 

potrivit prevederilor art. 2 lit. f)  

pct. (i); 

b) pe perioada de valabilitate a 

ordinului de protecție provizoriu 

emis de polițist și/sau a ordinului 

de protecție emis de instanța 

judecătorească în condițiile legii, 

în cazul victimelor violenței 

domestice prevăzute la art. 2 lit. f) 

complementară 
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pct. (ii). 

Până la momentul încheierii 

contractului de închiriere, 

persoanele prevăzute la alin. (2) 

sunt cazate în mod gratuit în 

locuințele de necesitate.” 

pct. (ii). 

 

(4) Până la momentul încheierii 

contractului de închiriere, 

persoanele prevăzute la alin. (3) 

lit. b) pot fi cazate în mod gratuit 

în locuințele de necesitate 

disponibile, numai în măsura în 

care autoritățile administrației 

publice locale nu dețin locuri de 

cazare disponibile, destinate 

victimelor violenței domestice, în 

locuințe protejate sau altele 

asemenea.” 

 

Autor: deputat Oana-Alexandra 

Cambera -USR 

8.   Art.II. - În termen de 30 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul, la propunerea 

Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației, va modifica 

Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor 

Legii locuinței nr. 114/1996, 

aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.275/2000, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.690 din 22 

Nemodificat  
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decembrie 2000, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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