
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 

teren şi inundaţiilor şi art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I - Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 17, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
„(5) în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorilor de înştiinţare, primarul, prin

compartimentul de specialitate, trimite către Instituţia Prefectului lista persoanelor juridice 

cărora le-a fost trimisă înştiinţarea prevăzută la alin. (4).”

2. La articolul 29, alin. (1) lit. a) şi b) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) nerespectarea de către persoanele juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor 

prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în 

situaţia prevăzută la art. 11;

b) nerespectarea de către persoanele juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor 

prevăzute la art. 10;

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor 

se fac de către personalul desemnat în acest sens de către Ministerul Afacerilor Interne. ”



3. După art. 29 se introduce un nou articol, art. 29’, cu următorul cuprins:

,y4r/. 29^ Nerespectarea dispoziţiilor art. 17 de către primar sau de către personalul 

compartimentului de specialitate constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte conform art. 297 

din Codul penaV\

Art. II - La articolul 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
„(10) în cazul clădirilor rezidenţiale care nu sunt asigurate obligatoriu potrivit Legii 

260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 

teren şi inundaţiilor, impozitul calculat potrivit prezentului articol se majorează cu 20%. în 

cazul clădirilor rezidenţiale asigurate facultativ, impozitul calculat potrivit prezentului articol 

se diminuează cu 20%. ”

nr.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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