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INTRAREPUNCTE DE VEDERE
lESIR

feritoare la propunerea legislativa pentru modiHcarea §i completarea 

Legii nr.l 14/1996 (republicata) privind locuintele (b534/8.09.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea §:i completarea Legii 

nr.l14/1996 (republicata)privindlocuinfele (b534/8.09.2020).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 24.09.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> 4 reprezentanti ai partii patronale, reprezentantii partii sindicale §i reprezentantii 

asociafiilor §i fundafiilor neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 3 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• initiatorii proptmerii legislative nu reusesc sa aduca suficiente argumente in favoarea 

masurilor propuse, mai ales in conditiile in care acestea pot induce situatii potential 

discriminatorii. Mai mult decat atat, dispozitiile acesteia nu sunt corelate cu cele ale 

Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, ale carei prevederi intra in vigoare in anul 2021.
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