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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

           COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

   Bucureşti, 10.06.2004 
   Nr. P.L.X-333 

                                                                                      
R A P O R T 

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, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 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, trimis cu adresa nr.P.L.X-333 din 31 mai 2004, înregistrată sub nr.31/562 din 31 mai 2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art. 86 alin.3, pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.  

Proiectul de lege are ca obiect transpunerea în legislaţia românească a prevederilor Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, din 26 octombrie 1994, privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele 
aspecte aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui unui drept de utilizare pe timp parţial a unor bunuri 
imobiliare. 

Prin proiectul de lege se urmăreşte creşterea nivelului de protecţie al consumatorilor la încheierea unor astfel 
de contracte, prin asigurarea completă şi corectă a informaţiilor ce sunt oferite consumatorilor de către agenţii 
economici, înainte şi după momentul semnării contractului. 
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 Totodată, prin proiectul de lege sunt reglementate contracte încheiate în vederea achiziţonării unui drept de 
folosinţă în indiviziune pe timp limitat a unui bun imobil, contracte care în fapt reprezintă legea părţilor. 

 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege în 
sedinţa din 10.05.2004. 

Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, textul proiectului de lege adoptat de Senat, tabelul de 
concordanţă cuprinzând Directiva 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi avizul favorabil al  
Consiliului Legislativ nr. 623 din 8.04.2004. 

Cu prilejul examinării, membrii comisiei au constatat că proiectul de lege stabileşte câteva principii  în 
domeniu care să fie aplicabile, în cazul în care, în contractele referitoare la dobândirea unui drept real sau a oricărui 
alt drept privind folosinţa pe timp limitat a bunurilor imobiliare, nu au fost prevăzute clauze minime de protecţie 
pentru consumator. 

După dezbateri cu caracter general, s-a trecut la examinarea proiectului de lege, concomitent cu examinarea 
amendamentelor formulate verbal în cursul dezbaterilor de către membrii comisiei. 

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele 
aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri 
imobiliare, cu amendamentele admise, astfel cum rezultă din Anexa la prezentul raport.  

Din numărul total de 24 de membri ai comisiei, au fost prezenţi la dezbateri 18 deputaţi. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                    PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
                                                                              
             Prof. univ.dr. Ion NEAGU                                           Florin IORDACHE  
                                                                         
Consilier  
Dr. Gheoghe Stroe 
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ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

1.        
      Art. 2. (1) Dispoziţiile prezentei 
legi reglementează următoarele: 
a) Informaţiile cu privire la 

conţinutul contractelor şi cu privire 
la modalităţile de comunicare a 
acelor informaţii; 

……………………………….. 
 
 

 
     Art. 2. (1) Dispoziţiile prezentei 
legi reglementează următoarele: 
a) informaţiile cu privire la 
conţinutul contractelor şi cu privire 
la modalităţile de comunicare a 
acestor informaţii; 
……………………………….. 
      
 Autor : deputat Ştefan Cazimir 

 
 
Pentru acurateţe 
gramaticală. 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor

2.      
      Art.  9. – Dreptul dobânditorului 
de denunţare unilaterală a contractului 
nu poate fi limitat de nici o clauză 
contractuală sau înţelegere între părţi, 
aceasta fiind considerată nulă de 
drept. Orice clauză prin care 
dobânditorul renunţă la drepturile pe 
care i le conferă prezenta lege sau prin 
care vânzătorul este exonerat de 
răspunderile ce îi revin potrivit 

 
     Art.  9. – Dreptul dobânditorului 
de denunţare unilaterală a 
contractului nu poate fi limitat de 
nici o clauză contractuală sau 
înţelegere între părţi, acestea fiind 
considerate nule de drept. Orice 
clauză prin care dobânditorul 
renunţă la drepturile pe care i le 
conferă prezenta lege sau prin care 
vânzătorul este exonerat de 

 
 
Pentru o mai bună 
înţelegere a textului 
referitor la ipotezele 
juridice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

prevederilor prezentei legi este nulă 
de drept. 
 
 

răspunderile ce îi revin potrivit 
prevederilor prezentei legi este nulă 
de drept. 
 
 Autor : Comisia juridică 
 

3.        
Art.10.  Atunci când bunul imobiliar 
asupra căruia poartă dreptul care face 
obiectul contractului este situat în 
România sau într-un stat membru al 
Uniunii Europene şi legea aplicabilă 
contractului nu este conformă 
reglementărilor comunitare privind 
protecţia dobânditorilor în cazul 
contractelor cu privire la dreptul real 
sau orice alt drept privind folosinţa pe 
durată limitată asupra bunurilor 
imobile, dobânditorul beneficiază în 
mod obligatoriu de protecţia conferită 
de prezenta lege. 
 
 

 Art.10.  Atunci când bunul 
imobiliar asupra căruia poartă 
dreptul care face obiectul 
contractului este situat în România 
sau într-un stat membru al Uniunii 
Europene, iar legea aplicabilă 
contractului nu este conformă 
reglementărilor comunitare privind 
protecţia dobânditorilor în cazul 
contractelor cu privire la dreptul real 
sau orice alt drept privind folosinţa 
pe durată limitată asupra bunurilor 
imobile, dobânditorul beneficiază în 
mod obligatoriu de protecţia 
conferită de prezenta lege. 
       Autor: deputat  Ştefan Cazimir 
 

 
 
 
 
 
 
      Pentru 
corectitudine lexicală. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Camera 
Deputaţilor
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

 
 

 


