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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Biroul permanent al 

Camerei Deputaților, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 140 din 13 

martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 14 mai 

2019,  a hotărât retrimiterea la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunități a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și-au desfășurat lucrările în ziua de 12 noiembrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat 

prezența un număr de 24 deputați, din totalul de 27 de membri.  

Precizăm că, în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 308/2012 

și nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său înainte 

de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei 

nr. 619/2016, „Curtea reține că în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în 

cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei 

legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu 

privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în 

privința respectivei reglementări”.  
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În consecință, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități un raport preliminar de respingere a Legii pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit 

pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 140 din 13 

martie 2019, care a declarat Legea neconstituțională în ansamblul său. 
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