
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,                                     10 septembrie 1997 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                       249/XVIII/6 
    ECOLOGIC 

 
R A P O R T  

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 

nr.114/1996  
 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii locuinţei nr.114/1996, în şedinţele din 3 şi 9 septembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial 

Amendamentul propus 
Text adoptat de Comisie 

Motivare 

 
1. 

 
 Articol unic: - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă nr.40/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996. 

 
 Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 
Consecinţă firească a modificărilor 
şi completărilor aduse prevederilor 
din Ordonanţă. 

 
2.  

 
 1. Articolul 5 alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.5 . Persoanele juridice române 
care investesc, din profit, pentru realizarea 
de locuinţe, având  ca  limită suprafeţele 
construite prevăzute în anexa nr.1 la 
prezenta lege, beneficiază de reducerea 
impozitului pe profit, în anul fiscal 
respectiv. Impozitul pe profit, aferent 
profitului utilizat pentru construirea de 
locuinţe, se reduce cu 75%.” 

 
 1. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.5 . Persoanele juridice române care 
investesc, din profit, pentru realizarea de locuinţe, 
având  ca  suprafeţe construite cele prevăzute în 
anexa nr.1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea  
de impozit pe profitul investit cu această 
destinaţie, în anul fiscal respectiv.” 

 
 Crearea de noi facilităţi în 
scopul stimulării investitorilor în 
dezvoltarea construcţiei de locuinţe.

 
3.  

 
 3. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 

 
 3. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

“Art.6. Persoanele juridice române care 

 
 Crearea de noi facilităţi în 
scopul atragerii investitorilor în 



 “Art.6. Persoanele juridice române 
care investesc din profit în lucrări de 
consolidare la locuinţele avariate de seisme, 
precum şi de reabilitare a locuinţelor 
existente, de categoria a III-a, a IV-a şi 
garsoniere, realizate în condiţiile HCM 
nr.1650/1968, HCM nr.1669/1969 şi HCM 
nr.585/1971, beneficiază de reducerea 
impozitului conform prevederilor art.5 din 
prezenta lege.” 

investesc din profit în lucrări de consolidare la 
locuinţele avariate de seisme, precum şi de 
reabilitare a locuinţelor existente, de categoria a III-
a, a IV-a şi garsoniere, realizate în condiţiile HCM 
nr.1650/1968, HCM nr.1669/1969 şi HCM 
nr.585/1971, beneficiază de scutirea de impozit 
conform prevederilor art.5 din prezenta lege.” 

reabilitarea locuinţelor existente. 

 
4. 

 
 5. Articolul 12 alineatul 2 va avea 
următorul cuprins: 
 “Persoanele juridice române care 
investesc din profit în lucrari de viabilizare 
a terenurilor destinate construcţiilor de 
locuinţe beneficiază de reducerea 
impozitului pe profit conform prevederilor 
art.5 din prezenta lege.” 

 
 5. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 “Persoanele juridice române care investesc 
din profit în lucrari de viabilizare a terenurilor 
destinate construcţiilor de locuinţe beneficiază de 
scutirea de impozit pe profit conform prevederilor 
art.5 din prezenta lege.” 

 
 Crearea de noi facilităţi în 
scopul stimulării investitorilor în 
dezvoltarea construcţiei de locuinţe.

 
5. 

 
 7. Articolul 17 va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.17. Prin familie, în sensul 
prezentei legi, se înţelege soţul, soţia, copiii 
minori, precum şi copiii majori şi părinţii 
soţilor, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună.” 
 
 

 
 7. Articolul 17 va avea următorul cuprins: 
 “Art.17. Prin familie, în sensul prezentei 
legi, se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, 
care locuiesc şi gospodăresc  împreună.” 

 
 Imbunătăţire redacţională. 
Precizare inutilă. 

 
6.  

 
 9. Articolul 20 alineatul 3 va avea 
următorul cuprins: 
 “Creditele pentru construirea sau 
cumpărarea de locuinţe se acordă o singură 
dată persoanelor fizice de cetăţenie română 

 
 9. Articolul 20 alineatul 3 va avea următorul 
cuprins: 
 “Creditele pentru construirea sau 
cumpărarea de locuinţe se acordă o singură dată 
persoanelor fizice de cetăţenie română care nu au 

 
 Eliminarea unor prevederi 
care ar crea ambiguităţi şi  posibile 
interpretări diferite ale textului 
legii. 



care nu au deţinut şi nu au în proprietate o 
locuinţă; în cazul când persoanele 
respective fac parte dintr-o familie aşa 
cum este definită prin art.17 al prezentei 
legi, această condiţie trebuie să fie 
îndeplinită de fiecare membru al familiei. 
De aceste credite mai beneficiază, prin 
excepţie, persoanele calificate din 
agricultură, învăţământ, sănătate, 
administraţie publică şi culte care îşi 
stabilesc domiciliul în mediul rural precum 
şi cele care gospodăresc împreună cu 
familia în locuinţe care nu satisfac 
exigenţele minimale de suprafaţă 
corespunzător numărului de persoane din 
familie prevăzute în anexa 1 la prezenta 
lege.” 

deţinut şi nu au în proprietate o locuinţă. De aceste 
credite mai beneficiază persoanele calificate din 
agricultură, învăţământ, sănătate, administraţie 
publică şi culte care îşi stabilesc domiciliul în 
mediul rural precum şi cele care gospodăresc 
împreună cu familia în locuinţe care nu satisfac 
exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător 
numărului de persoane din familie prevăzute în 
anexa 1 la prezenta lege.” 

 
7. 

  
 10 Articolul 20 alineatul 4 va avea 
următorul cuprins: 
 “La primirea creditului, beneficiarul trebuie 
să aibă constituit la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni un depozit reprezentând până la 10% 
din valoarea creditului solicitat.” 
 
 

 
 Acordarea unor facilităţi 
sporite persoanelor care doresc să-şi  
cumpere sau să-şi construiască o 
locuinţă. 

 
8. 

 
 12. După articolul 27 se introduce 
un articol nou 27’ cu următorul cuprins: 
 “Art.27’. In caz de divorţ, dacă soţii 
nu au convenit altfel, beneficiul contractului 
de închiriere privitor la locuinţă se atribuie 
soţului căruia i s-au dat în îngrijire copii, iar 
în cazul când nu sunt copii, soţului care a 
obţinut divorţul.” 

 
 Comisia propune eliminarea. 

 
 Soluţionarea cauzelor este 
în competenţa instanţelor de 
judecată. 



 
9. 

 
 13. La articolul 29 în alineatul 1, 
după punctul c) se introduce un nou punct  
d) care va avea următorul cuprins: 
 “d) să predea proprietarului locuinţa 
în stare normală de folosinţă la eliberarea 
acesteia.” 

 
 Comisia propune eliminarea. 

 
 Prevedere inutilă, întrucât 
este cuprinsă în contractul de 
închiriere. 

 
10. 

 
 14. Art.36 va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.36. In cazurile în care  în 
clădirile de locuinţe unul din proprietari sau 
chiriaşi împiedică cu bună ştiinţă şi sub 
orice formă folosirea normală a imobilului 
de locuit, creând prejudicii celorlalţi 
chiriaşi sau proprietari, după caz, la 
solicitarea proprietarilor clădirilor sau 
reprezentantului legal al acestora, instanţa 
va hotărî măsurile pentru folosirea normală 
a imobilului.” 
 
 

 
 Pct.14 devine pct.13. 
 13. Art.36 va avea următorul cuprins: 
 “Art.36. In cazurile în care  în clădirile de 
locuinţe unul din proprietari sau chiriaşi împiedică 
cu bună ştiinţă şi sub orice formă folosirea normală 
a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalţi 
proprietari sau chiriaşi, după caz, la solicitarea 
proprietarilor clădirilor sau reprezentantului legal al 
acestora, instanţa va hotărî măsurile pentru folosirea 
normală a imobilului.” 

 
 Imbunătăţire redacţională. 

 
11. 

 
 15. La articolul 37 se introduce un 
nou alineat după cele existente,  care va 
avea următorul cuprins: 
 “In cadrul clădirilor cu mai multe 
locuinţe exploatate numai în regim de 
închiriere, proprietarul sau reprezentantul 
său legal poate stabili de comun acord cu 
asociaţia chiriaşilor un regulament de 
funcţionare al asociaţiei, la constituirea 
acesteia.” 

 
 Comisia propune eliminarea. 

 
 Precizare inutilă întrucât 
prevederile art.37 din lege sunt 
foarte clare. 

 
12. 

 
 18. La art.62, după alineatul 1 se 

 
 Comisia propune eliminarea. 

 
Textul prevăzut în lege este 



introduce un nou alineat cu un nou cuprins: 
 “De drepturile prevăzute în 
ordonanţa Guvernului nr.19/1994 vor 
beneficia, de la data apariţiei legii, şi tinerii 
căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 
35 ani.” 

corect. 

 
13. 

 
 19. La articolul 63, după alineatul 1 
se introduce un nou alineat 1’ cu urmatorul 
cuprins: 
 “Persoanele juridice române, care 
investesc din profit pentru lucrările 
prevăzute la art.5, art.6 şi art.12, separat sau 
cumulativ, beneficiază de reducerea cu 
75% a impozitului pe profit în anul fiscal 
respectiv, aferent profitului utilizat.” 

 
 Pct.19 devine pct.16 
 16. La articolul 63, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat 1’ cu urmatorul cuprins: 
 “Persoanele juridice române, care investesc 
din profit pentru lucrările prevăzute la art.5, art.6 şi 
art.12, separat sau cumulativ, beneficiază de 
scutirea de impozit pe profitul investit, conform 
prevederilor art.5 din prezenta lege.” 
 
 
 

 
 Crearea de noi facilităţi în 
scopul stimulării investitorilor în 
dezvoltarea construcţiei de locuinţe.

 
14. 

 
 

 
 19. La articolul 69 alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 “In termen de 24 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu 
mai multe locuinţe în proprietate privată sau mixtă 
se vor constitui în asociaţii de proprietari, în 
conformitate cu Regulamentul - cadru al asociaţiilor 
de proprietari cuprins în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta lege.” 

 
 Imposibilitatea respectării 
termenului iniţial de 12 luni, 
datorită dificultăţilor de aplicare a 
Legii cadastrului. 

 
15. 

 
 23. Articolul 17, alineatul 1 din 
Regulamentul - cadru al asociaţiilor de 
proprietari, cuprins în anexa nr.2 la lege, va 
avea următorul cuprins: 
 “Art.17. Asociaţia de proprietari cu 
întrunirea majorităţii voturilor, poate 

 
 Comisia propune eliminarea 

 
 Prevederile din Lege sunt 
foarte clare şi nu necesită alte 
precizări. 



întreprinde măsuri vizând îmbunătăţirea 
confortului şi a eficienţei clădirii, instalaţiile 
mai importante, ca: boilere cu apă caldă, 
încălzirea centrală, rezervoarele de apă, 
ascensoarele, alte dotări de amploare 
similară, pot fi schimbate de asociaţie numai 
cu aprobarea a cel puţin 75% din numărul 
voturilor proprietarilor.” 

 
16. 

 
 24. La articolul 17 din 
Regulamentul - cadru al asociaţiilor de 
proprietari, cuprins în anexa nr.2 la lege, 
după alineatul 1 se introduce un nou alineat 
cu următorul cuprins: 
 “Persoanele fizice sau juridice , 
proprietari de locuinţe în clădiri afectate de 
seisme, sunt obligaţi să ia măsuri pentru 
consolidarea acestora potrivit prevederilor 
legale.” 

 
 Pct.24 devine pct.21. 
 Comisia propune reformularea textului 
prevăzut la pct.24, care devine pct.21, astfel: 
 21. Dupa articolul 20 din Regulamentul - 
cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa 
nr.2 la lege, se introduce un nou articol cu următorul 
conţinut: 
 “Proprietarii construcţiilor, persoane fizice 
sau juridice şi asociaţiile de proprietari precum şi 
persoanele juridice ce au în administraţie construcţii 
care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la 
acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor 
acţiuni seismice din trecut, vor acţiona pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 
potrivit prevederilor legale.” 

 
 Imbunătăţire redacţională şi 
o încadrare mai corectă în 
prevederile legii. 

 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
 
 
 deputat ION CÎRSTOIU         SECRETAR, 
 
 
            deputat VASILE MICLĂUŞ 


