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Noi legi pentru proprietari/chiriași 
 

• Proiectul de lege 608 din Senatul statului Oregon 2019 (în vigoare de la 28 februarie 2019): Modifică 
ORS 90 pentru a limita majorarea chiriei, la nivel de stat, și pentru a elimina evacuările fără motiv întemeiat 
după primul an de ocupare, în majoritatea cazurilor.  Impune transformarea contractelor de închiriere cu 
termen fix în contracte de la o lună la alta (cu excepția cazului în care proprietarul și chiriașul convin 
reciproc să reînnoiască), în majoritatea cazurilor.  Creează un număr limitat de cauze specifice considerate 
„Motiv calificat al proprietarului” pentru rezilierea unui contract de închiriere după primul an de ocupare și 
impune plata asistenței pentru relocare obligatorie la nivel de stat, într-o sumă egală cu o lună de chirie, în 
unele cazuri.   
 

• Codul orașului Portland 30.01.085 (anterior o ordonanță de urgență, a devenit permanent la 8 martie 
2018): Oferă protecții suplimentare chiriașilor din limitele orașului Portland.  Stabilește asistența pentru 
relocare obligatorie la nivel de oraș pentru chiriașii care sunt strămutați involuntar, fără un motiv imputabil 
chiriașului, inclusiv pentru un motiv calificat al proprietarului, sau a căror chirie se majorează cu o valoare 
totală de 10% sau mai mult într-o perioadă de 12 luni.  Instituie calendarul și sumele asistenței pentru 
relocare obligatorie în funcție de numărul de dormitoare din unitatea locativă. Precizează un număr limitat 
de cazuri specifice în care, sub rezerva Regulilor administrative, un proprietar poate solicita scutire de la 
plata asistenței pentru relocare obligatorie la nivel de oraș. Stabilește perioade extinse de notificare pentru 
chiriașii din Portland.  Stabilește cerințe specifice de notificare privind drepturile de consiliere a 
consumatorilor.    
 

• Codul orașului Portland 30.01.086 (în vigoare de la 1 martie 2020):  Oferă protecții suplimentare 
solicitanților de unități de închiriere rezidențiale în limitele orașului Portland. Stabilește un sistem de tip 
primul venit, primul servit pentru verificarea cererilor de închiriere.  Prioritizează persoanele cu dizabilități 
de mobilitate pentru unitățile de închiriere ADU. Limită taxele de verificare și raportul venit-chirie.  Oferă 
criterii de verificare preferate cu barieră minimă și impune evaluarea individualizată atunci când sunt 
utilizate alte criterii de verificare decât criteriile preferate cu barieră minimă. Stabilește cerințe specifice de 
notificare privind drepturile de consiliere ale consumatorilor. 

 

• Codul orașului Portland 30.01.087 (în vigoare de la 1 martie 2020): Oferă protecții suplimentare 
chiriașilor din limitele orașului Portland.  Stabilește limite privind suma depozitului de garanție.  Stabilește 
cerințe pentru modul în care trebuie păstrate, administrate și justificate fondurile din depozitul de garanție.  
Stabilește cerințe de documentare și amortizare și constrângeri suplimentare atunci când fondurile 
depozitului de garanție sunt utilizate pentru reparații.  Stabilește cerințe specifice de notificare privind 
drepturile de consiliere ale consumatorilor.      
 

• Codul orașului Portland 7.02.890 (în vigoare de la 25 iulie 2018): Solicită proprietarilor imobilelor 
rezidențiale care fac obiectul închirierii din limitele orașului Portland să înregistreze unitățile închiriate în 
fiecare an atunci când depun declarațiile privind impozitul pe venitul de afaceri la nivel de oraș sau când 
solicită scutirea de la plata acestui impozit. Stabilește autoritatea legală pentru ca Primăria orașului 
Portland să implementeze o taxă de înregistrare (în prezent 60 de dolari pe unitate, pe an) pentru 
recuperarea costurilor de administrare a programului și ale serviciilor conexe.   
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Alte legi importante pentru 
proprietar/chiriaș  

 

• Legea federală privind accesul echitabil la locuințe: 42 U.S.C. §§ 3601-19 
Titlul VIII al Legii privind drepturile civile din 1968 (Legea privind accesul echitabil la locuințe), cu 
modificările ulterioare, interzice discriminarea la vânzarea, închirierea și finanțarea locuințelor și în alte 
tranzacții legate de locuințe, din motive de rasă, culoare, religie, sex, stare familială, origine națională și 
dizabilitate. De asemenea, impune ca toate programele federale privind locuințele și dezvoltarea urbană să 
fie administrate într-un mod care să favorizeze în mod afirmativ accesul echitabil la locuințe. 
 

• Legea federală de raportare echitabilă a creditelor: 15 U.S.C. § 1681 
Promulgată pentru a promova acuratețea, corectitudinea și confidențialitatea informațiilor despre 
consumatori, această lege guvernează o serie de interacțiuni financiare.  În ceea ce privește interacțiunile 
proprietar/chiriaș, această lege restricționează modalitățile prin care un proprietar poate utiliza istoricul 
creditelor unui chiriaș în scopuri de verificare.  Un proprietar trebuie să obțină permisiunea solicitantului 
pentru a accesa un raport de credit, să furnizeze informații despre agenția de raportare a creditelor utilizată 
și să informeze solicitantul dacă informațiile conținute în raportul de credit au stat la baza refuzului sau a 
acțiunii adverse. 
 

• Statutele privind închirierea din Oregon, Capitolul 90 (ORS 90): Secțiunea din legea statului Oregon, 
unde se găsesc majoritatea legilor care reglementează închirierea locuințelor.  Stabilește definiții juridice și 
dispoziții generale.  Stabilește cerințe pentru metodele utilizate pentru servirea notificărilor.  Stabilește 
limitări și cerințe pentru ce poate fi inclus într-un contract de închiriere.  Stabilește limitări și cerințe legate 
de comisioane și depozite.  Stabilește drepturi, obligații și căi de atac specifice și diverse atât pentru 
chiriași, cât și pentru proprietari. Oferă protecții suplimentare pentru chiriași în chestiuni legate de violența 
în familie, agresiunea sexuală sau urmărirea.        
 

• Carta orașului Portland Titlul 23: Politica 23.01.010. Drepturi civile (modificată prin ordonanțele nr. 
175158 și 189396, în vigoare de la 29 martie 2019.)  Politica orașului Portland este de a elimina 
discriminarea bazată pe rasă, religie, culoare, sex, stare civilă, stare familială, origine națională, vârstă, 
dizabilitate mentală sau fizică, orientare sexuală, identitate de gen sau sursă de venit.  O astfel de 
discriminare reprezintă o amenințare pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea generală a membrilor 
comunității din Portland și periclitează instituțiile și fundația comunității noastre. 
 

• Carta orașului Portland Titlul 29: Scopul acestui titlu este de a proteja sănătatea, siguranța și bunăstarea 
cetățenilor din Portland, de a preveni deteriorarea locuințelor existente și a exteriorului structurilor 
nerezidențiale și de a contribui la cartierele vitale prin stabilirea și aplicarea de standarde minime pentru 
structurile rezidențiale cu privire la dotările de bază, instalații, salubritate, siguranța la incendiu și 
întreținerea proprietății. 

 

 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm

