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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 12.11.2003 
Nr. 11/2000 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2000, privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari. 

 
  Cu adresa nr.11 din 3 februarie 2000, înregistrată sub nr.XVII/11/67 
din 3 februarie 2000, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2000, privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari. 
  În cuprinsul ordonanţei supuse aprobării, sunt prevăzute norme 
privind activitatea agenţilor  imobiliari, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească  agenţii imobiliari,  persoane fizice sau  societăţi comerciale, precum 
şi reglementări referitoare la dobândirea calităţii de agent imobiliar.  

De asemenea,  ordonanţa prevede înfiinţarea Uniunii Naţionale a 
Agenţilor Imobiliari, şi precizarea organelor de conducere a acesteia. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanţei supuse 
aprobării, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului favorabil nr.32 din 11 
ianuarie 2000. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, sesizată în avizare, a propus respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2000 pentru considerentele menţionate în avizul nr.1252/XVIII 
din 22 martie 2000. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr.333 din 3 decembrie 2002, a 
constatat ca neconstituţionale prevederile articolelor 13 – 32 din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2000. 

La data de 8 octombrie 2003, Guvernul României - Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul, a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi adresa Ministerului Justiţiei nr.68028/II din  6 octombrie 2003, prin care 
se susţine respingerea Ordonanţei Guvernului nr.3/2000. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a finalizat dezbaterile la proiectul de 
lege menţionat mai sus în şedinţa din   11 noiembrie 2003. 

La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Cristina Tarcea – secretar de stat şi doamna Maria Mariţescu – director. 
De asemenea, au mai luat parte la şedinţa comisiei, în calitate de invitaţi, domnul 
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Petrişor Morar – preşedintele Uniunii Naţionale a  Agenţilor Imobiliari şi Liviu 
Ureche, preşedintele Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. 

În cadrul dezbaterilor, şi-au exprimat opiniile împotriva aprobării 
ordonanţei, atât membrii comisiei, cât şi reprezentanţii  Ministerului Justiţiei,  
constatându-se  următoarele: 

- prin Decizia Curţii Constituţionale nr.333 din  3 
decembrie 2002, articolele 13 – 32 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2000, care se 
referă la organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari au 
fost declarate neconstituţionale, în raport cu principiul separaţiei puterilor în stat, 
precum şi în raport cu dispoziţiile art.125 alin.(1) şi art.134 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) 
din Constituţia României din 1991. S-a reţinut că agenţii imobiliari, persoane 
fizice sau societăţi comerciale, constituiţi în Asociaţia Română a  Agenţiilor 
Imobiliare în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, sunt obligaţi să alcătuiască o  
uniune unică cu caracter de  monopol, prin reorganizarea Asociaţiei, şi să-şi 
desfăşoare activitatea potrivit acestor dispoziţii, deşi astfel de uniuni pot fi 
constituite în exclusivitate pe baze contractuale şi nu prin acte de putere; 

- în decizia Curţii Constituţionale s-a mai reţinut că, potrivit 
prevederilor art.1 lit. S) pct. 1 din Legea  nr.206/1999, Guvernul a fost 
împuternicit să emită reglementări privind organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
imobiliare, în timp ce prin  dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2000 s-au depăşit limitele abilitării, stabilindu-se atât norme de organizare şi 
funcţionare a agenţilor  imobiliari, cât şi organizarea şi funcţionarea Uniunii 
Naţionale a Agenţilor Imobiliari. 

- în raport de dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.333/2002, care constată  ca neconstituţionale prevederile art.13 – 32, 
reglementările din cuprinsul art.5, 6, 7 şi 12, care fac trimitere la Uniunea 
Naţională a Agenţilor Imobiliari înfiinţată prin art.13 din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2000, nu se mai justifică; 

Faţă de  aceste considerente, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot pentru aprobarea ordonanţei şi 3 abţineri) să supună 
plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.3/2000, privind organizarea activităţii 
agenţilor imobiliari.  

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei, la şedinţă au 
participat  23 deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

 
 

 
consilier 
Diaconu Dumitra 


