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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local

(1452/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare. Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L452/2021 
din data de 18.10.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local iniţiată de Mina Marian - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.ll. 
Intervenţia legislativă este argumentată în Expunerea de motive prin faptul că „în Legea 
33/1994, legiuitorul a prevăzut o problemă la evacuarea expropriaţilor şi a propus o soluţie în 
sensul celei de faţă, însă textul art.29 alin.(2) din Legea 33/1994 se referă exclusiv la ipoteza 
exproprierii prin hotărâre judecătorească, practică raportată până în 2010. în prezent, 
exproprierile pentru cauză de utilitate publică se fac prin hotărâre de guvern sau, după caz, prin 
hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale (consilii locale sau judeţene), respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. De aceea, este nevoie de introducerea în corpul 
Legii 255/2010 a unei soluţii pentru situaţiile sociale în care expropriaţii evacuaţi nu deţin o 
locuinţă şi nici nu dispun încă efectiv de sumele acordate de expropriator prin justă 
despăgubire.".
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Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz negativ cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic ^şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz
favorabil.

Comisia pentru drejpturile dmuluL egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 
transmis un aviz favorabil.

în şedinţa din 23 noiembrie 2021, desfăşurată online şi la sediul Senatului, membrii 
Comisiei pentru administraţie publică au analizat propunerea legislativă şi au hotărât, cu 
majoritatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport de respingere cu 
amendamente respinse, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru (raportul de respingere) şi 6
împotrivă.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile art.73, alin.(3) litm) din Constituţia României 
republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, republicată şi 
ale art.92 alin.(7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare.
Senatul este primă Cameră sesizată.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere cu amendamente respinse şi propunerea legislativă.

Preşedinte, Secretar,

Senator CSASZĂR Senator POPA Măricel

■oy
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Anexă

La Raportul Nr. XXX/244/23.11.2021

AMENDAMENTE RESPINSE

Ia Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

(L452/2021)

Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local

Nr.
Observaţii/MotivareText iniţiativă legislativă AmendamentCit.

1. După art. 10, se introduce un nou articol, art. 
11, cu următorul cuprins:

După art. 10, se Introduce un nou articol, 
art. 10\ cu următorul cuprins:

„Art. 10\ 
persoanelor din imobile cu destinaţia de 
locuinţă care le ocupă în mod legal în 
calitate de proprietari sau chiriaşi al căror 
contract de închiriere a fost legal încheiat, 
punerea în posesie a expropriatorului nu se 
va face decât după asigurarea de către 
expropriator a spaţiului de locuit sau a 
locuinţei de necesitate, potrivit Legii 
locuinţei nr. 114/1996, republicată, la 
cererea persoanelor expropriate şi în 
temeiul Hotărârii de Guvern de expropriere 
publicate în Monitorul Oficial sau a 
Hotărârii autorităţii administraţiei publice 
locale, respectiv a Consiliului Generai ăl 
Municipiului Bucureşti, de expropriere, 
publicate în Monitorul Oficial local.

Art. 10. -
In situaţiile prevăzute la art. 9 alin. 
(3). persoanele îndreptăţite să 
solicite despăgubiri au posibilitatea 
de a face dovada dreptului de 
proprietate în faţa comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate 
ori a altui drept real asupra 
imobilelor expropriate, potrivit 
prevederilor prezentei legi.

(1) în cazul evacuării„Art. 11. - (1) în cazul evacuării persoanelor 
din imobile cu destinaţia de locuinţă care le 
ocupă în mod legal în calitate de proprietari 
sau chiriaşi al căror contract de închiriere a 
fost legal încheiat, punerea în posesie a 
expropriatorului nu se va face decât după 
asigurarea de către autorităţile administraţiei 
publice locale a spaţiului de locuit sau a 
locuinţei de necesitate, potrivit Legii nr. 114 
din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, 
republicată, la cererea persoanelor 
expropriate şi în temeiul Hotărârii de Guvern 
de expropriere publicate în Monitorul Oficial 
sau a Hotărârii autorităţii administraţiei 
publice locale, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, de expropriere, 
publicate în Monitorul Oficial local.

Amendament de 
tehnică legislativă, 
redactat pe baza 
observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

Autor: Ministerul 
Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării si 
Administraţiei



(2)Spaţiile de locuit sau locuinţele de 
necesitate sunt puse la dispoziţie, pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
persoanele prevăzute la alin. (1) au fost 
expropriate, de expropriator, de consiliile 
locale sau în cazul imposibilităţii asigurării 
de către acestea, de consiliile judeţene.

(2) Spaţiile de locuit sau locuinţele de 
necesitate sunt puse la dispoziţie de consiliile 
locale sau în cazul imposibilităţii asigurării de 
către acestea, de consiliile judeţene.

2.

Autor: Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administraţiei

Consiliile locale sau, după caz, 
consiliile Judeţene pot aproba închirierea 
unei locuinţe pentru destinaţia prevăzută la 
alin. (1) în cazul în care nu deţin locuinţe 
libere în fondul de locuinţe.

(3) Expropriatorul poate aproba 
închirierea de locuinţe pentru destinaţia 
prevăzută la alin. (1) în cazul în care acesta, 
consiliul local sau, după caz, consiliul 
judeţean, nu deţin locuinţe libere în fondul 
de locuinţe pe raza unităţii administrativ- 
teritoriale unde persoanele prevăzute la 
alin. (1) au fost expropriate.

(3)3.

Autor: Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administraţiei

La acordarea spaţiului de locuit, a 
locuinţei de necesitate sau ia închirierea 
unei locuinţe, se vor lua în considerare 
numărul de persoane afectate de 
expropriere, precum şi satisfacerea 
raportului dintre nevoile persoanelor 
afectate de expropriere şi caracteristicile 
spaţiilor de locuit şi a locuinţelor astfel 
încât acestea să acopere necesităţile 
esenţiale de odihnă, preparare a hranei, 
educaţie şi igienă.

(4)La acordarea spaţiului de locuit, a 
locuinţei de necesitate sau la închirierea unei 
locuinţe, se vor lua în considerare numărul de 
persoane afectate de expropriere, precum şl 
exigentele minimale pentru locuinţe 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4)4.

Autor: Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administraţiei

[5] Dreptul de folosinţă asupra spaţiului de 
locuit, locuinţei de necesitate sau locuinţei 
închiriate se acordă până Ia mutarea 
persoanelor expropriate în noua locuinţă, 
dar nu mai mult de 1 an şi 6 luni de la data 
publicării Hotărârii de Guvern de 
expropriere in Monitonl Oficial sau, după

(5)Dreptul de folosinţă asupra spaţiului de 
locuit, locuinţei de necesitate sau locuinţei 
închiriate se acordă până la mutarea 
persoanelor expropriate în noua locuinţă, 
dar nu mai mult de 1 an şi 6 luni de la data 
publicării Hotărârii de Guvern de 
expropriere în Monitorul Oficial sau, după



caz, a Hotărârii autorităţii administraţiei 
publice locale, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, de 
expropriere, în Monitorul Oficial local.

caz, a Hotărârii autorităţii administraţiei 
publice locale, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, de 
expropriere, în Monitorul Oficial local.

Autor: Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administraţiei

Amendament redactat 
pe baza observaţiilor 
Consiliului Legislativ 
cu referire la pct. 71 
din considerentele 

Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 

634/2020

(6] Sumele necesare pentru asigurarea 
spaţiului de locuit, locuinţei de necesitate 
sau închirierii locuinţei se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor în cazul 
persoanelor expropriate în temeiul 
Hotărârii de Guvern şi din fonduri 
alocate prin bugetele locale ale 
unităţilor
sau din alte surse, potrivit legii, îii 
cazul persoanelor expropriate in 
temeiul

5. (6) Sumele necesare pentru asigurarea 
spaţiului de locuit, locuinţei de necesitate 
sau inchirierii locuinţei se vor aloca din 
fondul autorităţilor publice locale sau, 
după caz, din fondul de rezervă al 
Guvernului pentru situaţii de urgenţă.

administrativ-teritoriale

Hotărârii autorităţii 
administraţiei publice locale publicate 
în Monitorul Oficial local.

Autor: Deputat Marian Mina PSD
Sumele necesare pentru asigurarea 

spaţului de locuit, locuinţei de necesitate 
sau închirierii locuinţei se vor aloca, după 
caz, din:
a) sumele aprobate anual în bugetele
locale; ţ
b) alocaţiile din bugetul de stat, în limita 
prevederilor aprobate anual cu această 
destinaţie, conform legislaţiei în vigoare;
c) din fondul de rezervă bugetară |a 
dispoziţia Guvernului;
d) din alte surse constituite potrivit legii.

(6)6. [6] Sumele necesare pentru asigurarea 
spaţiului de locuit, locuinţei de necesitate 
sau inchirierii locuinţei se vor aloca din 
fondul autorităţilor publice locale sau, 
după caz, din fondul de rezervă al 
Guvernului pentru situaţii de urgenţă.

Autor: Ministerul Lucrărilor Publice 
Dezvoltării si Administraţiei

Plata utilităţilor se va face de către 
locatar, cu excepţia situaţiei în care sunt 
întrunite condiţiile pentru acordarea de 
ajutor social, potrivit legii.________________

(7) Nemodificat.7.



Nemodificat.Instituţia Prefectului va supraveghea 
ducerea la îndeplinire a demersului prevăzut 
la alin. (l)-(7).”________________________

(8)8.
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