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Vă înaintăm  alăturat  RAPORTUL  asupra propunerii 
legislative privind moratoriul pentru amânarea executării silite a 
cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă, trimisă 
spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  cu adresa  
nr. Pl – x 192  din  5 iunie 2013 şi înregistrată cu nr.31/731 din 5 iunie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 
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     RAPORT  
asupra propunerii legislative privind moratoriul 
 pentru amânarea executării silite a cetăţenilor 

 persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind 
moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice 
din   imobile cu destinaţie de locuinţă, trimisă cu adresa nr. Pl - x 192 din 
5 iunie 2013 şi înregistrată cu nr.731 din 5 iunie 2013. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 4 iunie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.155 din 18 martie 2013. 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 iunie 2013.  
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ 

iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 iunie 2013. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 18 iunie 2013. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu 
destinaţie de locuinţe, dacă aceştia îndeplinesc anumite condiţii. Potrivit 
expunerii de motive, elaborarea propunerii legislative este justificată de 
necesitatea de a se da posibilitatea celor care, în condiţiile scăderii 
nivelului de trai al populaţiei nu-şi mai pot plăti datoriile, de a se redresa 
din punct de vedere financiar, preîntâmpinând astfel evacuarea acestora 
din locuinţe. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi   imunităţi  au  examinat  această  iniţiativă  legislativă  în şedinţa din 
14 septembrie 2016.  

 
În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de 

motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al 
Guvernului, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 
privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor 
persoane fizice din imobile cu destinaţia de locuinţe. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare.  

 
     

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 

SECRETAR, 
Vasile VARGA 

 
 

 
                     
   

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 
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