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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind protecţia dobânditorilor cu privire la 
unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de 

utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare  
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr.23/2003, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x-333 
din 31 mai 2004, pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu 
proiectul de Lege privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele 
aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare 
pe durată limitată a unor bunuri imobiliare. 
  Proiectul de lege a fost prezentat de Guvern, în vederea alinierii 
legislaţiei naţionale la legislaţia europeană în domeniu şi reprezintă  preluarea 
prevederilor Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
262 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte 
ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parţial 
a unor bunuri imobiliare  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 mai 
2004. 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 9 iunie 2004. 
  La dezbaterea proiectului de lege membrii comisiei au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.623 din 8 aprilie 2004. 
  În conformitate cu prevederile articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Camera decizională 
pentru acest proiect de lege. 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii 
au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma adoptată de 
Senat. 
   

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
Expert, 
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