
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 114/1996 (republicata) privind locuintele

Accesibilitatea locuintelor a devenit o problema esentiala m ultimii ani, afectand viata a 

numerosi cetateni europeni. La momentul actual, conform statisticilor, Romania are cel mai redus 

stoc de locuinte sociale din UE, procentul acestora situ^du-se la 2% din stocul public de locuinte, in 

comparatie cu media europeana de 20%. Romania se confrunta, in acela§i timp, cu cea mai ridicata 

rata de locuinte supra-aglomerate din Uniune (cca. 48%, cf. studiu FEANTSA^, in comparatie cu 

media europeana de 16% - 2016). In cazul gospod^iilor cu venituri mici, procentul locuintelor 

supraagiomerate se ridica la 60%. Fenomenul de locuire supra-aglomerata se manifesta indeosebi la 

nivelul populatiei aflate in rise de saracie iar familiile cele mai afectate sunt cele cu copii dependenti. 

Gradul de supraaglomerare a unei gospodmi descrie situatia de spatiu locuibil insuficient per membru 

al gospod^ei precum situatia unui numar insuficient de camere de locuit in raport cu marimea 

gospod^iei, varsta si sexul membrilor acesteia. Calitatea inferioara a locuintei data printre altele de 

supra-aglomerare, influenteaza dezvoltarea indivizilor, refectandu-se asupra performantelor scolare 

a copiilor si a starii de s^atate a membrilor familiei. Din acest motiv, consideram ca este esenrial ca 

locuintele sociale sa se acorde dupa criterii dare si in urma unor anchete sociale riguroase care sa 

reflecte aceste aspecte. Pentru a veni c^t mai eficient in autorul categoriilor vulnerabile social a fost 

nevoie §i de stabilirea unui venit minim care determina §i permite accesul la facilitatile legii, in ceea 

ce priveste cazurile sociale. Am optat pentru raportarea prevederilor propunerii legislative la venitul 

pe gospod^e, reprezentat de suma tuturor veni turilor primite in mod legal si regulat de catre membrii 

acesteia. Studiile OCDE arata ca nevoile si cheltuielile dintr-o gospodarie cresc cu fiecare membru 

aditional, dar avand in vedere economiile de scala ale consumului se considera ca rata de crestere a 

acestora nu este direct proportionala. Cu alte cuvinte, nevoia si cheltuielile cu spatiul, electricitatea, 

mancarea etc. nu vor fi de 3 ori mai mari pentru o gospodarie cu 3 persoane in comparatie cu o 

gospodme^ cu 0 singura persoana. Astfel, in vederea clarificarii nivelului de venit minim pentru 

beneficiarii locuintelor sociale, am introdus Anexa nr 3. Cu ajutorul scalelor de echivalenta
A

mentionate, fiecarei gospodarii ii este alocata o valoare corespondenta in raport cu nevoile. In 

definirea acestei scale, factorii luafi in considerare sunt; numarul membrilor din gospodarie §i v^sta 

acestora (mai exact daca sunt adulti sau copii si numarul lor). Aceasta scala este adaptata dupa un 

model folosit de OECD-Eurostat.^

Tara noastra continua sa aiba un segment important de populatie, reprezentand aproximativ

https://www.feantsa.org/download/full-report-enl029873431323901915.pdf,
https://ec.europa.eu/etJrostat/statistics-explained/index.php/G{ossarv:EQuivalised disposable income

https://www.feantsa.org/download/full-report-enl029873431323901915.pdf
https://ec.europa.eu/etJrostat/statistics-explained/index.php/G%7bossarv:EQuivalised_disposable_income


22%, sub pragu] saraciei relative (cu venituri de mai putin de 60% din venitul median). Pentru aceste 

familii, asigurarea unui spatiu decent de locuire poate fi o problema.

Un procent de 14,4% din populatia totala suporta costuri excesive cu locuirea (Housing 

Exclusion In Europe, FEANTSA, 2018^), cheltuind mai mult de 40% din venitul disponibil in acest 

scop (procentul a fost calculat in 2016 si a ramas neschimbat din 2010).

Totodata, fondul locativ de care dispunem este expus riscurilor de dezastre naturale de tipul 

incendiilor, inundatiilor si cutremurelor. Costurile materiale asociate pagudeblor produse in urma 

dezastrelor din 1990 pana in prezent au fost estimate de Banca Mondiala la aprox. 3 miliarde USD. 

Populatia vulnerabila din punct de vedere socio-economic r^ane in continuare cea mai expusa 

impactului negativ al acestor dezastre. Pe de alta parte, Bucure^tiul este totodata capitala europeana 

cea mai expusa riscului seismic (UE 28), din cauza proxiraitatii geografice de zona seismica Vrancea, 

unde se pot produce seisme de magnitudine 8.1.

Accesul la un spatiu decent de locuire ar trebuie sa fie o prioritate nationala pentru ca el 

influenteaza in mod evident eficienta politicilor de combatere a saraciei si excluziunii sociale precum 

si pe cele din domeniul abandonului §colar. Legea numdrul 114/1996privind locuinfele, lege cadru 

in domeniu, necesita o actualizare in functie de evolutia sociala ?i economica a ultimilor 25 de ani, o 

parte dintre prevederi caz^d usor in desuetudine, altele necesitand complete pentru adaptarea la 

situa|ia economica §i sociala a zilelor noastre. lata citeva exemple.
In cazul unor categorii care beneficiaza de sprijin din partea statului, in baza prevederilor legii 

din 1996, problemele locative s-au rezolvat deja, numanil beneficiarilor a scazut si nu exista 

posibilitatea aparitiei unor beneficiari noi care sa se incadreze categoriilor respective (exemplu: 

veteranii, persoanele deportate, vaduvele de r^boi, etc). In schimb, evolutia sociala a dus la crearea 

unor alte categorii vulnerabile care nu sunt sprijinite suficient de legea in vigoare. In acel^i timp, 

consider^ ca situatiile de rise social pentru care statul intervine prin facilitarea accesului la locuinta 

in baza prezentei legi trebuie sa fie mai clar definite. Av^d in vedere aspectele legate de viata celor 

care locuiesc §i se gospod^esc impreima, avand de multe ori in ingrijire minori, precum fi dorinfa de 

a interveni acolo unde este cea mai mare nevoie de ajutor pentru a sprijini interesul superior al copiilor 

precum si pentru a evita o gama larga de probleme legate de vulnerabilitatea social^ consider^ ca 

definitia familiei din legea in cauza trebuie largita. Am apelat astfel la definitia adoptata in Legea nr. 

196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune, cu mici modificari pe care le-am 

considerat necesare pentru a asigura stabilitate |i predictibilitate in ceea ce prive^te dreptul de 

proprietate asupra imobilelor construite cu ajutorul statului.

Referitor la fmanfarea construirii, a finalizarii si a reabilitarii unor locuinte noi care servesc

^ Housing Exclusion In Europe, FEANTSA, 2018, pag. 7, rapoit disponibil la httDs://www.feantsa-org/downioad/full-reDOTt-
enlQ29873431323901915.pdf

http://www.feantsa-org/downioad/full-reDOTt-


unor scopuri sociale, am considerat ca este nevoie de introducerea unui num^ cat mai mare de surse 

de venit in prevederile legale, pentru a asigiira cadrul legal de finantare a politicilor nationale si locale 

in domeniul locuirii, inclusiv la nivelul legii cadru. Fondurile europene nu erau in discutie la 

momentul adopt^ii legii initiale, donatiile sunt mentionate doar succint la art. 50 iar investitiile s-ar 

putea realiza si in parteneriat public-privat, modalitate care nu este mentionata de textul actual. In 

cazul donatiilor, consideram ca autoritatile trebuie sa fie transparente in utilizarea banilor primiti atat 

pentru a le incuraja cat si pentru a inlatura orice suspiciune cu privire la utilizarea sumelor in cauza.

Din pacate Romania, nu dispune inca de o strategic nafionala in ceea ce priveste locuirea. 

Pentru a intocmi aceasta strategic, pentru a utiliza cat mai bine cadrul legislativ existent si pentru a-1 

imbunatati pe viitor, este nevoie ca autoritatile publice sa §tie exact si sa comunice transparent 

numarul locuintelor pe care le-au coristruit, la care au contribuit §i pe care le au in administrare. Din 

pacate aceasta informatie de interes public nu este u§or de gasit de catre persoanele interesate. Ultimul 

recens^ant al locuintelor a fost efectuat in anul 2011, urmatorul fiind a^teptat in anul 2021. Pentru 

a putea analiza oportunitatea cheltuielilor, pentru a imbimatati politicile regionale si nationale privind 

locuirea precum §i legislatia in domeniu, pentru a obtine sprijin financiar din cat mai multe surse 

disponibile, trebuie sa §tim mai intai sa avem date reale cu privire la fondul locativ pe fiecare UAT si 
tip de locuinta in parte. Din acest motiv am considerat ca UAT-urile trebuie sa-§i actualizeze aceste 

date si sa le publicate pe site-urile proprii pentru o informare corecta si a cetatenilor in calitatea lor 

de contribuabili, parteneri, donatori sau beneficiari.

in acela§i timp, in urma vizitelor pe teren §i a sesiz^ilor primite, am constatat ca de multe ori 

starea locuintelor sociale §i a condominiilor este deplorabila, punand in pericol sanatatea si siguranta 

locatarilor, dar proprietarul (statul) nu demareaza lucr^i de reabilitare. Chiriasii nu pot obtine 

autorizatiile necesare reabilitarii, nici daca reusesc sa faca rost de fondurile necesare reparatiilor 

pentru ca autorizatiile se obfin doar la solicitarea proprietarului. Pentru a evita acest blocaj, prin 

prezenta propunere legislativa am inifiat un mecanism prin care chiriasii sa fie parte a procesului 

de reabilitare, in mod legal.

In ceea ce priveste impactul bugetar al acestei propuneri legislative menfion^ faptul ca, pe 

tot parcursul ei, s-au pastrat referirile la „limitele prevederilor bugetare.” Astfel, modificarile nu indue 

0 cre§tere a cheltuielilor din partea statului. Mai mult, prevederile cu privire la alte surse de venit 

decat cele bugetare mentionate initial (donatii, aporturi de capital rezultate in urma parteneriatelor 

public- privat, fondurile europene) sunt de natura sa creeze un cadru propice atragerii de fonduri 

necesare construirii de locuinte, din surse altenative, cheltuielile ramanand limitate la sumele 

disponibile.
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