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1.Art.  4  alin.  (1)  Alocația  de  sprijin  în
vederea achitării chiriei se acordă
pe întreaga perioadă a  stării  de
urgență  precum  și  3  luni  după
încetarea  acesteia,  doar  dacă
contractul  de  închiriere  aflat  în
derulare  rămâne  valabil  și
locatarii îndeplinesc condițiile de
eligibilitate  menționate  la
articolul  3,  pentru  lunile  pentru
care vor primi alocația de sprijin.

Alin. (1) al articolului 234 se modifică
și va avea următorul cuprins:

Alocația  de  sprijin  în  vederea  achitării
chiriei se acordă pe întreaga perioadă a
stării  de  alertă precum  și  3  luni  după
încetarea acesteia din urmă, doar dacă
contractul de închiriere aflat în derulare
rămâne  valabil  și  locatarii  îndeplinesc
condițiile  de  eligibilitate  menționate  la
articolul 3, pentru lunile pentru care vor
primi  alocația  de  sprijin  în  vederea
achitării chiriei.

Deputat USR,

Cristina Ionela IURIȘNIȚI

Se  impune  această  modificare,  în  lumina  principiului
neretroactivității legii, conform art. 15 alin. (2) teza I din
Constituție.  Astfel,  legea  nouă  nu  poate  genera  efecte
juridice noi prin raportare la o situație juridică născută și
stinsă anterior intrării în vigoare a acesteia.

Starea  de  urgență  reprezintă  o  situație  juridică  care  a
încetat la data de 15 mai 2020. Astfel, legea nouă nu poate
crea efecte juridice noi prin raportare la starea de urgență.

În schimb,  având în vedere că imediat  ulterior  stării  de
urgență,  s-a  instituit  starea  de  alertă,  care  a  fost
prelungită  prin Hotărâre de Guvern1 și  după data  de 15
septembrie 2020.  Cu alte cuvinte, există toate premisele
ca actuala lege, odată promulgată și intrată în vigoare,
să își producă efectele juridice pentru viitor. 

1 
https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA2dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjAl/MkYwOSUyRjE0JT
JGMTIyNzUwN18xMjI3/NTA3X2hnLXByZWx1bmdpcmUtc3RhcmUt/ZGUtYWxlcnRhLTE1LXNlcHRlbWJyaWUu/cGRmJmhhc2g9NTNlNWQ5YjQ3NmIyZGQ4NGM3Ym
NlYmM0Nzg4MDJjNTE=.pdf



2.
Art. 4 alin.  (2)  În cazul în care
starea  de  urgență  nu  acoperă
integral  perioada  de  30-31  de
zile,  aferenta  unei  luni
calendaristice,  alocația  de sprijin
în vederea achitării  chiriei  se va
acorda  fracționat  pentru
respectiva  luna,  proporțional  cu
perioada în  care a  fost  decretată
starea  de  urgență,  raportat  la
numărul de zile al acelei luni.

Alin. (2) al articolului 4 se modifică și
va avea următorul cuprins:

În  cazul  în  care  starea  de  alertă  nu
acoperă  integral  perioada  de  30-31  de
zile,  aferenta  unei  luni  calendaristice,
alocația  de  sprijin  în  vederea  achitării
chiriei  se  va  acorda  fracționat  pentru
respectiva luna, proporțional cu perioada
în care a fost decretată starea de alertă,
raportat la numărul de zile al acelei luni.

Deputat USR,

Cristina Ionela IURIȘNIȚI

Pentru aceleași rațiuni explicate anterior prin raportare la
principiul neretroactivității legii.

Art. 5 În termen de maxim 5 zile
de la data publicarii prezentei legi
in Monitorul Oficial al Romaniei,
Guvemul  Romaniei  va  elabora
normele metodologice de punere
in aplicare a prezentei legi, ce vor
fi  aprobate  prin  hotarare  a
Guvemului.

Art.  5  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:

În  termen  de  maxim  5  zile  de  la  data
intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,
Guvernul  României va elabora normele
metodologice  de  punere  în  aplicare  a
prezentei  legi,  ce  vor  fi  aprobate  prin

Pentru respectarea art. 78 din Constituție care prevede că
intrarea în vigoare a unui act normativ se realizează în 3
zile  de  la  publicarea  în  Monitorul  Oficial.  Astfel,  nu
momentul  publicării  are  relevanță  în  cauza  de  față,  ci
momentul intrării în vigoare care este ulterior publicării. 



hotărâre  a Guvemului.

Deputat USR,

Cristina Ionela IURIȘNIȚI


