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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (b543/25.11.2021),
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/6014/7.12,2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D1056/7.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din L^ea nr.73/1993, republicată şi ait46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ, republieat,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi eompletarea 

Legii loeuinţei nr.l 14/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul stabilirii posibilităţii victimelor violenţei domestice 

de a beneficia de locuinţe de necesitate si de locuinţe soeiale.
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Intervenţiile legislative sunt argumentate în Expunerea de motive 

prin faptul că „Pentru a veni în sprijinul victimelor violenţei domestice 

şi luând în considerare că numărul acestora este mult mai mare (peste 

40.000 cazuri în fiecare an) chiar şi dacă ar exista deja centrele de 

primire în regim de urgenţă sau locuinţele protejate amintite anterior 

(care urmează să fie construite de ANES prin Proiectul 

POCU/465/4/4/128038 

siguranţă!’), acestea nu acoperă solicitările victimelor violenţei 

domestice. In acest sens, considerăm că o soluţie complementară 

constă în alocarea de locuinţe din fondul locativ existent către victimele 

violenţei domestice, fiind necesară introducerea în legislaţie şi a 

acestei categorii de potenţiali beneficiarii".

„ Venus - împreună pentru o viaţa în



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l)din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Precizăm că prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Menţionăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3^) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ,J^ropunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte 

proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o 

evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omulur.
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 

activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 

adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 

impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 

proiectului de aet normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 

publice pe care proieetul de act normativ le implementează.
3. Având în vedere că măsurile preconizate au implicaţii asupra 

bugetului de stat, sunt incidente prevederile art, 111 alin.(l) teza a doua 

din Constituţia României, republicată, privind solicitarea unei informări 

din partea Guvernului, precum şi dispoziţiile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare atât la obligativitatea întocmirii unei fişe 

financiare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cât şi la 

obligativitatea precizării surselor de acoperire a majorării cheltuielilor 

bugetare.
A

In acest sens, precizăm că, la pct.71 din considerentele Deciziei 

nr.643/2020. Curtea Constituţională a constatat că, ,J\feîndeplinirea 

obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 

concluzia că la adoptarea legii s~a avut în vedere o sursă de finanţare 

generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că au fost 

încălcate prevederile constituţionale cuprinse în artl38 alinfS) 

referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Ca atare, cheltuielile 

preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra bugetului de 

stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după stabilirea sursei de 

finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după solicitarea fişei 

financiare de la Guvern.''\
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4. Semnalăm că o propunere legislativă care avea ca obiect 

modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei nr.l 14/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, (nr.b98/23.03.2021) a fost 

transmisă, spre avizare, Consiliului Legislativ, de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/1727/29.03.2021, fiind emis avizul 

negativ nr.234/20.04,2021. Având în vedere faptul că şi în propunerea 

legislativă se preconizează modificarea art,2 lit.f) din Legea locuinţei 

nr.l 14/1996, recomandăm dezbaterea concomitentă a celor două 

propuneri legislative, astfel încât să se evite adoptarea unor soluţii 

legislative diferite.
5. Precizăm că, pentru a asigura legislaţiei interne o cât mai bună 

înţelegere şi implicit o aplicare corectă, este esenţial ca redactarea 

acesteia să fie una de calitate. Referitor la acest aspect, menţionăm că, 
potrivit art.6 alin.(l) teza 1 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, .J^roiectul de act normativ 

trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să 

conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. [^..f\
Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constituţională s-a pronunţat 

în mai multe rânduri ^ statuând că „««a dintre cerinţele principiului 

respectării legilor vizează calitatea actelor normative'' şi că 

..respectarea prevederilor Legii nr.24/2000privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie într-un 

veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma aplicării art.1 

alin. (5) din Constituţie’’’'.
In ceea ce priveşte criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi 

predictibilitate pe care un text de lege trebuie să le îndeplinească, Curtea 

Constituţională, prin Decizia nr.26/2012 a constatat că, potrivit art.8 

alin.(4) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ..textul legislativ trebuie să fie formulat clar, 
fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau 

echivoce”, iar potrivit art.36 alin.(l) din aceeaşi lege, «actele 

normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 

normativ, concis, sobru, clar şi precis care să excludă orice echivoc, 
cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie»."

Totodată, prin aceeaşi decizie. Curtea a reţinut că trebuie avute în 

vedere şi dispoziţiile art.142 alin.(l) potrivit cărora „Curtea

A se vedea paragraful 35 din Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2016 care 
trimite la Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014, Decizia nr.l7 din 21 ianuarie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 2015, 
paragrafele 95 şi 96).
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Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei” şi pe cele ale 

art.l alin.(5) din Constituţie, conform cărora Jn România, respectarea 

legilor este obligatorie"". Astfel, Curtea a concluzionat că 

reglementarea criticată prin nerespectarea normelor de tehnică 

legislativă determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi 

instabilitate, contrare principiului securităţii juridice în 

componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii.
Din analiza soluţiilor legislative preconizate, s-a constatat că se 

instituie reguli insuficient conturate, care nu sunt de natură să conducă 

la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă, sau sunt fie 

necorelate, fie incomplete sau imprecise. Totodată, semnalăm că 

normele propuse sunt redactate într-o manieră care nu este de natură să 

permită înţelegerea, interpretarea şi aplicarea soluţiilor normative 

preconizate, fiind susceptibile să încalce prevederile art.l alin.(5) 

din Constituţie, după cum urmează:
5.1. La art.I pct.l, referitor la norma preconizată pentru art.2 

lit.l), prin care victimele violenţei domestice beneficiază de cazare 

temporară în locuinţe de necesitate, semnalăm că, potrivit prevederilor 

art.l3 lit.a) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ,plctul normativ trebuie să se integreze organic 

în sistemul legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ 

trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau 

de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune "". Totodată, potrivit 

prevederilor art.l4 alin.(l) şi art.l6 alin.(l) din acelaşi act normativ, 
,Jleglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se cuprind, de 

regulă, într-un singur act normativ"",, respectiv ,Jn procesul de 

legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe 

articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe 

acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se 

utilizează norma de trimitere"".
A.

In acest sens, semnalăm că, potrivit prevederilor art.l6 alin.(l)- 

(3) din Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, cu modificările şi completările ulterioare, „(I) Serviciile 

sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi 

organizate în regim rezidenţial, în regim de zi sau cu program 

continuu, cu sau fără personalitate juridică, de interes local sau 

judeţean. (2) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice organizate în regim rezidenţial, destinate victimelor 

violenţei domestice, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt: a) 

centre de primire în regim de urgenţă; b) centre de recuperare; c)
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locuinţe protejate. (3) Serviciile sociale pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice organizate în regim de zi sunt: a) 

centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; b) centre 

pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei; c) centre de 

asistenţă destinate agresorilor
Totodată, potrivit prevederilor art. 18 din acelaşi act normativ, ,fl) 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura 

crearea şi funcţionarea serviciilor sociale prevăzute la art 16, într-o 

distribuţie geografică adecvată, care să asigure acces neîngrădit la 

servicii sociale şi asistenţă tuturor victimelor supuse formelor de 

violenţă prevăzute de prezenta lege. (2) Autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea 

serviciilor sociale prevăzute la art 16, cel puţin la nivel de judeţ, în 

funcţie de identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor supuse 

formelor de violenţă domestică prevăzute de lege, de pe raza judeţului, 
în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor dispoziţii 

legalei.
De asemenea, art,38 alin.(l) lit,a)-d) al Legii nr.217/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare stabileşte că ,fl) Persoana a 

cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în 

pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei 

poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să 

emită un ordin de protecţie prin care să se dispună, cu caracter 

provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii 

sau interdicţii: a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa 

familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei 

părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată 

încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) cazarea/plasarea 

victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într~un centru 

de asistenţă dintre cele prevăzute la art 19;'\
Pe de altă parte, potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Legea 

asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, „(2) Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în 

familie sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de 

protecţie legală, de asigurare a sănătăţii, de prevenire, identificare şi 

sancţionare a faptelor de violenţă în familie, prevăzute de legislaţia 

specială în domeniu iar, potrivit prevederilor art,77 alin.(l) şi (2) din 

acelaşi act normativ, ,fl) Serviciile sociale destinate prevenirii şi
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combaterii violenţei în familie pot fi organizate în centre de zi şi 

rezidenţiale, cu sau fără personalitate juridică, de interes local ori 

judeţean. (2) Principalele categorii de servicii sociale organizate în 

centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată sunt: a) centre 

de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie; b) 

centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie; c) locuinţe 

protejate.
Astfel, din parcurgerea normelor menţionate mai sus, se poate 

observa că este deja reglementată posibilitatea victimelor violenţei 

domestice de a beneficia atât de găzduire pe perioadă determinată, cât 

şi de cazare în regim de zi, ca parte a serviciilor sociale pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
Ca urmare, sunt încălcate atât principiul unicităţii reglementării în 

materie, cât şi cel al evitării paralelismelor în procesul de legiferare, 
ceea ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor Legii nr.24/2000 

menţionate mai sus. Dacă se urmăreşte modificarea soluţiilor legislative 

în vigoare privind cazarea victimelor violenţei domestice, aceasta 

trebuie să facă obiectul unor intervenţii asupra actului normativ care 

reglementează aceste aspecte, respectiv Legea nr.217/2003 privind 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Pe de altă parte, semnalăm că ipoteza juridică preconizată pentru 

art.2 lit.f) pct.ii), nu se corelează cu cele ale pct.i), care preia soluţia 

legislativă din textul în vigoare, respectiv ipoteza persoanelor şi 
familiilor ale căror locuinţe au 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. Ca urmare, sunt încălcate şi dispoziţiile art.61 alin.(2) teza I 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora ^J^revederile modificate sau care completează 

actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus 

modifîcărir.
Formulăm prezentele observaţii şi pentru pct.3 şi 4, care vizează 

modificarea art.43, respectiv a art.55.
Totodată, semnalăm că textul propus pentru art.2 lit.f) nu respectă 

prevederile art.49 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora o enumerare distinctă, marcată 

cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare şi nici 

alineate noi.
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5.2. La art.I pct.2, referitor la textul propus pentru art.l5\ 

semnalăm că sintagma ^^care se încadrează în definiţiile prevăzute /a” 

este improprie stilului normativ, afectând condiţiile de claritate şi 
predictibilitate ale normei.

5.3. La art.I pct.4, precizăm că textul propus pentru art.55 

cuprinde mai multe ipoteze juridice, ceea ce contravine dispoziţiilor
. _art.48.alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi_ 

completările ulterioare, potrivit căruia ipotezele juridice ar fi trebuit să 

constituie alineate distincte.
La ultimul alineat, semnalăm că norma de trimitere la alin.2 este 

incorectă, întrucât respectivul alineat nu este marcat ca atare în 

cuprinsul textului propus pentru art.55. Totodată, semnalăm că, în 

actuala redactare, textul este insuficient de clar, ceea ce afectează 

predictibilitatea şi accesibilitatea normei, având în vedere faptul că nu 

se înţelege cu ce titlu sunt cazate, în locuinţele de necesitate, persoanele 

respective, până la momentul încheierii contractului de închiriere.
5.4. La art.II, semnalăm că, în conformitate cu art.6 alin.(l) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 109/2021, titulatura corectă a ministerului menţionat în text este 

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei".

Bucureşti 

Nr.3/4.01.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 690/22 dec. 2000H.G. nr. 1275/2000

Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996

M. Of. nr. 178/9 apr. 2001
Hotărâre privind modificarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

1 modificări prin modifică anexaH.G. nr. 366/2001

M. Of. nr. 688/18 sep. 2002
Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor 
lucrări publice şi construcţii de locuinţe

2 modificări prin H.G. nr. 950/2002 modifică anexa

M. Of. nr. 875/4 dec. 20023 modificări prin H.G. nr. 1278/2002
Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele 
şi taxele locale

. modifică anexa

(V. L. nr. 571/2003; H.G. nr. 44/2004; O.U.G. nr. 80/2013)

‘‘ modificări prin M. Of. nr. 311/8 mai 2003
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

modifică anexaH.G. nr. 400/2003

M. Of. nr. 665/24 sep. 2008
Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.275/2000

5 modificări prin modifică anexaH.G. nr. 1097/2008

M. Of. nr. 526/6 iul. 20176 modificări prin modifică şi completează anexa;H.G. nr. 457/2017
Hotărâre privind modiftcarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.275/2000 modifică şi înlocuieşte anexele nr. 4bis şi 8;

introduce anexa nr. 13;

abrogă anexa nr. J 2;

in tot cuprinsul normelor metodologice, 
denumirea „Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor " se 
înlocuieşte cu denumirea „Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene”;

în tot cuprinsul anexelor la normele 
metodologice, sintagmele „mii lei" şi 
„milioane lei"se înlocuiesc ai cuvântul 
„lei".

Pag. / din /marţi, 28 decembrieConsiliul Legislativ -



EVENIMENTE SUFERITE de actul...
t(

M. Of. nr. 254/21 oct. 1996L. nr. 114/1996
Legea locuinţei

M. Of. nr. 393/31 dec. 1997republicare1

Legea locuinţei *}*) Republicată

^imodificări prin O.U.G. nr. 44/1998
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei 
nr.114/1996

respinsă prin L. nr. 603/2002 M. Of. nr. 830/18 nov. 2002

M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 modifică art. 69 anexa nr.2

M. Of. nr. 419/31 aug. 19993 modificări prin O.G. nr. 73/1999
Ordonanţă privind impozitul pe venit 

respinsă prin L. nr. 206/2002 M. Of. nr. 275/24 apr. 2002

abrogă la 1 ian. 2000 prevederile art. 63 
alin. (I)

L. nr. 145/1999
Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

M. Of. nr. 439/9 sep. 1999 modifică ari. 7 alin. (2). art.20 alin. (/) şi 
(5). art.27, art.34 alin. (2) IU. h. ari.35 alin. 
(2). art.42 alin.(l). art.48 Ut.d, art.58 alin. 
(2) şi (3), art.69. anexa nr.2; introduce 
alin.(3) şi (4) la art.5, alin.(2) la arl.13, 
alin. (9) la art.20, art.35_I. alin. (2) la 
ari.56. alin. (4) şi (5) la art.59. alin. (4) la 
art.62; abrogă art.7 alin. (3) şi (4), art.70

^ modificări prin

Smodificări prin O.U.G. nr. 127/1999 M. Of. nr. 455/20 sep. 1999
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri cu 
caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării 
veniturilor statului

aprobată cu modificări prin L. nr. 576/2001

abrogă art. 5 alin. (1). art. 6. art. 12 alin. (2)

M. Of. nr. 679/26 oct. 2001

(V. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003)

O.U.G. nr. 215/1999
Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la 
taxa pe valoarea adăugată 

respinsă prin L. nr. 285/2001

M. Of. nr. 649/30 dec. 19996 modificări prin abrogă art. 5 alin. (3)

M. Of. nr. 306/11 Iun. 2001

7 modificări prin O.U.G. nr. 17/2000 M. Of. nr. 113/15 mar. 2000 
Ordonanţă de urgenţă privind taxa pe valoarea adăugată 

aprobată cu modificări şi L. nr. 547/2001 
completări prin

abrogă art. 5 alin. (3)

M. Of. nr. 676/25 oct. 2001

e modificări prin O.U.G. nr. 22/2000 M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 modifică art. 5 alin. (2) şi (4): introduce un 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alineat la art. 7 după alin. (2) 
locuinţei nr. 114/1996

aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2001 M. Of. nr. 296/6 iun. 2001

9 modificări prin O.U.G. nr. 98/2000 M. Of. nr. 302/3 iul. 2000 modifică art. 20 alin. (1), alin.(7) şi (8); 
Modificarea şl completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea introduce un nou alineat după alin. (9) a! 
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile 
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat. precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996

art.20

respinsă prin L. nr. 330/2001 M. Of. nr. 350/4 iul. 2001

Consiliul Legislativ - marţi, 28 decembrie Pag. Idin 3



M. Of. nr. 707/30 dec. 200010 modificări prin O.U.G. nr. 295/2000
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării sau 
abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale 
Guvernului

aprobată prin L. nr. 109/2001

suspendă O.V.G. nr. 98/2000

M. Of. nr. 157/29 mar. 2001

M. Of. nr. 358/4 iul. 2001L. nr. 330/2001
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie 
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat. precum şi a Legii locuinţei 
nr. 114/1996

11 modificări prin respinge O.U.G. nr. 98/2000

M. Of. nr. 540/1 sep. 2001
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 

aprobată cu modificări prin L. nr. 734/2001

O.G. nr. 76/2001i^modificări prin abrogă art. 62 alin. (2)-(4)

M. Of. nr. 807/17 dec. 2001

M. Of. nr. 830/18 nov. 2002
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996

13 modificări prin L. nr. 603/2002 respinge O.U.G. nr. 44/1998

H.G. nr. 496/2004 M. Of. nr. 338/19 apr. 2004
Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea 
cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate 
acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 
7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

1*1 modificări prin modifică cuantumul prevăzut la art. 1 
alin.(2)

)

15 modificări prin ;M. Of. nr. 463/1 iun. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de 
reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. • 
S.A. Tn vederea privatizării

aprobată prin L. nr. 285/2005

(V. O. nr. 979/2005 (M.F.P.) - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005)

O.U.G. nr. 42/2005 . abrogă, la data intrării în vigoare a 
Statutului C.E.C. - S.A.. art. 20

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005

M. Of. nr. 917/13 oct. 200515 modificări prin L. nr. 285/2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a 
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. • S.A. în vederea 
privatizării

. aprobă O. U. G. nr. 42/2005

Incompleta! prin L. nr. 62/2006
Lege privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 introduce art.5_l. alin.(3) la art.63

O.U.G. nr. 51/2006 M. Of. nr. 566/30 iun. 200618 modificări prin abrogă ari. 5_1 şi art.63 alin. (3) introduse
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional prin L. nr. 62/2006 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2007 M. Of. nr. 43/19 ian. 2007

19 modificări prin L. nr. 230/2007 M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 abrogă art. 35 alin.3. art.35_I, art.36. 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor arl.64, art.69, anexa nr. 2 
de proprietari
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20,modificări prin O.U.G. nr. 57/2008 modifică art. 42 alin. I. art.43: 
abrogă ari. 42 alin. 2

M. Of. nr. 358/9 mai 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei nr. 
114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 
de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari

aprobată prin L. nr. 233/2006 M. Of. nr. 750/6 nov. 2008

21 modificări prin L. nr. 233/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2007 priwnd asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 aprobă O.U.G. nr. 57/2008

M. Of. nr. 835/11 dec. 200822completat prin O.U.G. nr. 210/2008
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 310/2009 
completări prin

introduce Ut. i) şi j) la art. 2, alin. 5 şi 6 la 
art. 5, art. W_I. art. 35_I, art. 65_l şi 
completează anexa nr. 1

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 210/2008 şi modifică art. 2 Ut. i) şi j), 
anexa nr. /; 
introduce art. 61 _I; 
abrogă art. 35_1

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009L. nr. 310/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

23 modificări prin

M. Of. nr. 507/21 iul. 2010L. nr. 170/2010
Lege pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 10 1 
din Legea locuinţei nr. 114/1996

modifică art. I0_120 modificări prin

M. Of. nr. 409/10 iun. 2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

abrogă, la data de l oct. 2011, art. 21-33L. nr. 71/201125 modificări prin

(V. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

:M. Of. nr. 688/10 sep. 201526 modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

abrogă la I ianuarie 2016 art. 10 
paragrafele 2 şi 3

M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 
Lege pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

22completat prin L. nr. 143/2017 introduce lii.f_l) la art. 2 şi cap. VIl^l cu 
art. 56 1-56 9
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