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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra reexaminării  Legii privind 
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                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
       

 Bucureşti, 5.04.2016 
Nr. 4c-11/243/2016 
 
PL x-743/2015/2016 

 
RAPORT 

asupra cererii de reexaminare a Legii privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 

 
 

În conformitate cu prevederile art.137 alin.(2) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină  şi  imunităţi,  cu  adresa  nr. PL- x 743/2015/2016  şi  
înregistrată cu nr.4c-11/243 din 2 martie 2016, a fost sesizată cu cererea de 
reexaminare a Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin credite, formulată de Preşedintele României. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2573/DRP din             
15 martie 2016, menţionează că „susţine adoptarea legii sub rezerva însuşirii 
propunerilor şi observaţiilor” transmise. 

Procedura legislativă asupra prezentei legi a parcurs următoarele etape: 
● Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 26 octombrie 2015, iar Camera Deputaţilor, în calitate de             
Cameră decizională, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2015. 

● Legea menţionată mai sus a fost adoptată de Parlamentul României şi 
transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de  9 decembrie 2015. 

●  În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a retransmis Legea privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentului 
României, la data de  21 decembrie  2015, în vederea reexaminării. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 29 februarie 
2016, a adoptat Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin credite, ca urmare a cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea procedurii 
legale potrivit căreia debitorul (consumatorul) aflat în imposibilitatea de a achita 
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împrumutul acordat în baza unui contract de credit să poată preda creditorului 
imobilului ipotecat aflat în proprietatea sa, în vederea stingerii obligaţiilor asumate.  

Prin cererea de reexaminare, Preşedintele României apreciază că „darea 
în plată trebuie legiferată astfel încât comportamentele economice în relaţia dintre 
creditor şi debitor să fie ghidate de principiul responsabilităţii în privinţa drepturilor 
şi obligaţiilor lor legitime”. Totodată, „prin instituirea unor proceduri menite să 
deroge de la Codul de procedură civilă, prin derogarea cvasi-generală de la Codul 
civil, prin absenţa unor prevederi exprese de corelare cu alte acte normative 
incidente, precum şi utilizarea unei terminologii neclare, legea poate genera 
dificultăţi în aplicare şi o practică judiciară neunitară care ar putea antrena, pentru 
beneficiarii legii, probleme atât în valorificarea drepturilor lor legitime, cât şi în 
raporturile juridice cu alte persoane”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat în şedinţele  din 31 martie 2016 şi 5 aprilie 2016 cererea de reexaminare 
a Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite, documentele care o însoţesc, forma adoptată de Senat în urma 
reexaminării Legii. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 
5 aprilie au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 25 deputaţi din totalul de 25 
membri ai acesteia.  

Domnul deputat Daniel Zamfir a participat la şedinţa Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi în calitate de iniţiator.  

În calitate de invitaţi au participat reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice, Băncii Naţionale a României, Asociaţiei Române a Băncilor, 
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Consiliului Patronatelor Bancare din 
România, Consiliului Investitorilor Străini şi Asociaţiei Utilizatorilor Români de 
Servicii Financiare.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor admiterea cererii de reexaminare, şi adoptarea  Legii  privind darea 
în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 
cu amendamentele admise redate în Anexa nr.1 la prezentul Raport. Anexa nr.2 
cuprinde un amendament respins. 

  
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Valeria-Diana SCHELEAN -
ŞOMFELEAN 

SECRETAR, 
Vasile VARGA 

 
 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 

 



4 
 

                                                                                                                           ANEXA nr. 1 
Amendamente admise 

Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

1. Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite 
 

Lege privind darea în plata a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite 

Nemodificat  

2. Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică 
raporturilor juridice dintre 
persoanele fizice şi instituţiile de 
credit, instituţiile financiare 
nebancare sau cesionarii creanţelor 
deţinute asupra persoanelor fizice. 
  

Art.1. - (1) Prezenta lege se aplică 
raporturilor juridice dintre 
consumatori şi instituţiile de 
credit, instituţiile financiare 
nebancare sau cesionarii 
creanţelor deţinute asupra 
consumatorilor. 
 

Nemodificat  

3. (2) Prezenta lege reglementează 
dreptul debitorului de a stinge 
integral creanţa şi accesoriile sale, 
izvorând dintr-un contract de credit, 
prin transmiterea către creditor a 
dreptului de proprietate asupra 
bunului imobil ipotecat în favoarea 
creditorului, în condiţiile prevăzute 
de prezenta lege. 
 

(2) Consumatori sunt 
persoanele definite de 
Ordonanţa Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nemodificat  



 
 

5 
 

Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

4. (3) Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică şi în cazul în care creanţa 
creditorului izvorând dintr-un 
contract de credit este garantată cu 
fideiusiunea şi/sau solidaritatea 
unuia sau mai multor codebitori sau 
coplătitori. 

(3) Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică şi în cazul în care creanţa 
creditorului izvorând dintr-un 
contract de credit este garantată cu 
fideiusiunea şi/sau solidaritatea 
unuia sau mai multor codebitori 
sau coplătitori. 
 

Nemodificat  

5.   (4) Prevederile prezentei legi 
nu se aplică creditelor 
acordate prin programul 
„Prima Casă” aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 
privind unele măsuri în 
vederea implementării 
programului „Prima Casă", 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.368/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori amendament:  
Deputat Ciprian Nicolae Nica 
şi deputat Vasile Varga 
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

6. Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi 
se coroborează cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 190/1999 
privind creditul ipotecar pentru 
investiţii imobiliare, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, 
precum şi cu celelalte dispoziţii 
legale în vigoare. 
 

Art.2. - Dispoziţiile prezentei legi 
se coroborează cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii 
nr. 190/1999 privind creditul 
ipotecar pentru investiţii 
imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum 
şi cu celelalte dispoziţii legale în 
vigoare. 
 

Nemodificat  

7. Art. 3. - Prin derogare de la 
dispoziţiile Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, debitorul 
are dreptul să stingă creditul 
ipotecar prin transmiterea către 
creditor a dreptului de 

Art.3. - Prin derogare de la 
dispoziţiile Legii nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, 
consumatorul are dreptul de a i 
se stinge datoriile izvorâte din 
contractele de credit cu tot cu 

Nemodificat   
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

proprietate asupra bunului imobil 
ipotecat în favoarea creditorului, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de prezenta lege. 
 

accesorii, fără costuri 
suplimentare, prin darea în 
plată a imobilului ipotecat în 
favoarea creditorului, dacă în 
termenul prevăzut la art.5 
alin.(3), părţile contractului de 
credit nu ajung la un alt acord. 
 

8. Art. 4. - (1) Pentru stingerea 
creanţei izvorând dintr-un contract 
de credit şi a accesoriilor sale prin 
dare în plată trebuie îndeplinite, în 
mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 

Art.4. – (1) Pentru stingerea 
creanţei izvorând dintr-un contract 
de credit şi a accesoriilor sale prin 
dare în plată trebuie îndeplinite, în 
mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
 

Nemodificat  

9. a) creditorul şi debitorul fac parte 
din categoriile prevăzute în 
cuprinsul art. 1 alin. (1), astfel cum 
sunt acestea definite de legislaţia 
specială; 
 

a) creditorul şi consumatorul fac 
parte din categoriile prevăzute la 
art.1 alin.(l), astfel cum acestea 
sunt definite de legislaţia specială; 
 

Nemodificat  

10. b) între părţi sau, după caz, între 
antecesorii părţilor, s-a încheiat un 
contract de credit; 
 

b) între părţi s-a încheiat un 
contract de credit a cărui valoare 
la momentul acordării nu depăşea 
echivalentul în lei a 150.000 euro, 

b) cuantumul sumei 
împrumutate, la momentul 
acordării, nu depăşea 
echivalentul în lei a 250.000 
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

sumă calculată la cursul de 
schimb publicat de către Banca 
Naţională a României în ziua 
încheierii contractului de credit, 
garantat prin ipotecă asupra unui 
bun imobil cu destinaţie de 
locuinţă; 
 

euro, sumă calculată la cursul 
de schimb publicat de către 
Banca Naţională a României 
în ziua încheierii contractului 
de credit; 
 
Autori amendament:  
Deputat Ciprian Nicolae Nica 
şi deputat Ioan Cupşa 
 

11. c) bunul oferit în plată este un bun 
imobil ipotecat în favoarea 
creditorului în vederea garantării 
executării obligaţiilor asumate prin 
contractul de credit. 
 

c) bunul oferit în plată este un 
bun imobil ipotecat în favoarea 
creditorului în vederea 
garantării executării obligaţiilor 
asumate prin contractul de 
credit. 
 

c)  creditul a fost contractat 
de consumator cu scopul de a 
achiziţiona, construi, extinde, 
moderniza, amenaja, reabilita 
un imobil cu destinaţie de 
locuinţă sau, indiferent de 
scopul pentru care a fost 
contractat, este garantat cu 
cel puţin un imobil având 
destinaţia de locuinţă; 
 
Autor amendament:  
Deputat:Ciprian Nicolae Nica 
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

12.   d) consumatorul să nu fi fost 
condamnat printr-o hotărâre 
definitivă pentru  infracţiuni 
în legătură cu creditul pentru 
care se solicită aplicarea 
prezentei legi. 
 
Autori amendament:  
Deputat Ciprian Nicolae Nica 
şi deputat Andras Mate 
 
 

 

13. (2) În situaţia în care executarea 
obligaţiilor asumate prin contractul 
de credit a fost garantată cu două 
sau mai multe bunuri, în vederea 
aplicării procedurii prevăzute de 
prezenta lege debitorul va oferi în 
plată toate bunurile ipotecate în 
favoarea creditorului. 
 

(2) În situaţia în care executarea 
obligaţiilor asumate prin 
contractul de credit a fost 
garantată cu două sau mai multe 
bunuri, în vederea aplicării 
procedurii prevăzute de prezenta 
lege debitorul va oferi în plată 
toate bunurile ipotecate în 
favoarea creditorului. 
 
 
 
 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

14. Art.5. - (1) În vederea aplicării 
prezentei legi, debitorul transmite 
creditorului, prin intermediul unui 
executor judecătoresc, al unui 
avocat sau al unui notar public, o 
notificare prin care îl informează că 
a decis să îi transmită dreptul de 
proprietate asupra imobilului în 
vederea stingerii datoriei izvorând 
din contractul de credit ipotecar, 
detaliind şi condiţiile de 
admisibilitate a cererii, astfel cum 
sunt reglementate la art. 4. 
 

Art.5. - (1) În vederea aplicării 
prezentei legi, consumatorul 
transmite creditorului, prin 
intermediul unui executor 
judecătoresc, al unui avocat sau al 
unui notar public, o notificare prin 
care îl informează că a decis să îi 
transmită dreptul de proprietate 
asupra imobilului în vederea 
stingerii datoriei izvorând din 
contractul de credit ipotecar, 
detaliind şi condiţiile de 
admisibilitate a cererii, astfel cum 
sunt reglementate la art.4. 
 

Nemodificat  

15. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) 
va trebui să cuprindă şi stabilirea 
unui interval orar, în două zile 
diferite, în care reprezentantul legal 
sau convenţional al instituţiei de 
credit se va prezenta la un notar 
public propus de debitor în vederea 
încheierii actului translativ de 
proprietate, prin care se stinge orice 
datorie a debitorului (principal, 
dobânzi, penalităţi) izvorând din 

(2) Notificarea prevăzută la 
alin.(l) trebuie să cuprindă şi 
stabilirea unui interval orar, în 
două zile diferite, în care 
reprezentantul legal sau 
convenţional al instituţiei de 
credit să se prezinte la un notar 
public propus de debitor în 
vederea încheierii actului 
translativ de proprietate, prin 
care se stinge orice datorie a 

(2) Notificarea prevăzută la 
alin.(l) trebuie să cuprindă şi 
stabilirea unui interval orar, în 
două zile diferite, în care 
reprezentantul legal sau 
convenţional al instituţiei de 
credit să se prezinte la un notar 
public propus de debitor în 
vederea încheierii actului 
translativ de proprietate, prin 
care se stinge orice datorie a 

Tehnică legislativă  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

contractul de credit ipotecar, în 
conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi. 
 

debitorului (principal, dobânzi, 
penalităţi) izvorând din 
contractul de credit ipotecar, în 
conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi. 

debitorului, principal, dobânzi, 
penalităţi, izvorând din 
contractul de credit ipotecar, în 
conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi. 
 
Autor amendament:  
Comisia juridică 
 
 

16. (3) Prima zi de convocare la notarul 
public nu poate fi stabilită la un 
termen mai scurt de 15 zile libere, 
perioadă în care se suspendă orice 
plată către creditor, precum şi orice 
procedură judiciară sau 
extrajudiciară demarată de creditor 
sau de persoane care se subrogă în 
drepturile acestuia îndreptată 
împotriva debitorului sau a 
bunurilor acestuia. 
 

(3) Prima zi de convocare la 
notarul public nu poate fi stabilită 
la un termen mai scurt de 30 zile 
libere, perioadă în care se 
suspendă orice plată către creditor, 
precum şi orice procedură 
judiciară sau extrajudiciară 
demarată de creditor sau de 
persoane care se subrogă în 
drepturile acestuia îndreptată 
împotriva consumatorului sau a 
bunurilor acestuia. 
 
 
 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

17. (4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte 
de prima zi de convocare la notarul 
public, părţile transmit acestuia 
informaţiile şi înscrisurile necesare 
încheierii actului de dare în plată. 
 

(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte
de prima zi de convocare la notarul
public, părţile transmit acestuia
informaţiile şi înscrisurile necesare
încheierii actului de dare în plată. 

Nemodificat  

18. (5) Toate costurile notariale şi, după 
caz, ale executorului judecătoresc 
sau ale avocatului, vor fi suportate 
de către debitor. 
 

(5) Toate costurile notariale şi, 
după caz, ale executorului 
judecătoresc sau ale avocatului, se 
suportă de către debitor. 
 

Nemodificat  

19. Art.6. - (1) De la data comunicării 
notificării prevăzute la art. 5, se 
stinge dreptul creditorului de a se 
îndrepta împotriva codebitorilor, 
precum şi împotriva garanţilor 
personali sau ipotecari. 
 

Art.6. - (1) De la data primirii 
notificării prevăzute la art.5 se 
suspendă dreptul creditorului de a 
se îndrepta împotriva 
codebitorilor, precum şi împotriva 
garanţilor personali sau ipotecari. 
 

Nemodificat  

20. (2) În situaţia admiterii definitive a 
contestaţiei prevăzute la art.7, 
creditorul poate demara sau, după 
caz, relua orice procedură judiciară 
sau extrajudiciară atât împotriva 
debitorului, cât şi împotriva altor 
garanţi personali sau ipotecari. 
 

(2) În situaţia admiterii definitive 
a contestaţiei prevăzute la art.7, 
creditorul poate demara sau, după 
caz, relua orice procedură 
judiciară sau extrajudiciară atât 
împotriva debitorului, cât şi 
împotriva altor garanţi personali 
sau ipotecari. 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

21. (3) Demersurile prevăzute la art.5 şi 
art.7-9 pot fi întreprinse şi de 
codebitori, precum şi de garanţii 
personali sau ipotecari ai 
debitorului principal. 
 

(3) Demersurile prevăzute la art.5 
şi art.7-9 pot fi întreprinse şi de 
codebitori, precum şi de garanţii 
personali sau ipotecari ai 
consumatorului principal, cu 
acordul acestuia sau al 
succesorilor săi. 
 

Nemodificat  

22. (4) Acţiunea în regres împotriva 
debitorului principal va putea fi 
formulată numai după stingerea 
integrală a datoriei izvorând din 
contractul de credit, în conformitate 
cu dispoziţiile prezentei legi. 
 

(4) Acţiunea în regres împotriva 
debitorului principal va putea fi 
formulată numai după stingerea 
integrală a datoriei izvorând din 
contractul de credit, în 
conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi. 
 

Nemodificat  

23. Art. 7. - (1) În termen de 10 zile de 
la data comunicării notificării emise 
în conformitate cu dispoziţiile art.5, 
creditorul poate contesta 
îndeplinirea condiţiilor de 
admisibilitate a procedurii 
reglementate de prezenta lege. 

Art.7. - (1) În termen de 10 zile 
de la data comunicării notificării 
emise în conformitate cu 
dispoziţiile art.5, creditorul poate 
contesta îndeplinirea condiţiilor 
de admisibilitate a procedurii 
reglementate de prezenta lege. 
 
 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

24. (2) Cererea se judecă de urgenţă, în 
termen de 10 zile de la înregistrare, 
cu citarea părţilor, de judecătoria în 
circumscripţia căreia domiciliază 
debitorul. 
 

(2) Cererea se judecă de urgenţă, 
în termen de 30 zile lucrătoare de 
la înregistrare, cu citarea părţilor, 
de judecătoria în circumscripţia 
căreia domiciliază consumatorul. 
 

(2) Cererea se judecă în 
procedură de urgenţă, cu 
citarea părţilor, de judecătoria 
în circumscripţia căreia 
domiciliază consumatorul. 
 
Autori amendament:  
Deputat Ioan Cupşa şi  
deputat Ciprian Nicolae Nica 
 

 

25. (3) Apelul împotriva hotărârii 
pronunţate în conformitate cu 
dispoziţiile alin.(2) se formulează 
de partea interesată în termen de 7 
zile de la pronunţare. 
 

(3) Apelul împotriva hotărârii 
pronunţate în conformitate cu 
dispoziţiile alin.(2) se depune de 
partea interesată în termen de 15 
zile lucrătoare de la pronunţare 
şi se judecă de urgenţă în termen 
de 15 zile lucrătoare. 
 

(3) Apelul împotriva hotărârii 
pronunţate în conformitate cu 
dispoziţiile alin.(2) se depune 
de partea interesată în termen 
de 15 zile lucrătoare de la 
comunicare şi se judecă cu 
celeritate. 
 
Autor amendament:  
Comisia juridică 
 

 

26. (4) Până la soluţionarea definitivă a 
contestaţiei formulate de creditor se 
menţine suspendarea oricărei plăţi 
către acesta, precum şi a oricărei 
proceduri judiciare sau 

(4) Până la soluţionarea definitivă 
a contestaţiei formulate de 
creditor se menţine suspendarea 
oricărei plăţi către acesta, precum 
şi a oricărei proceduri judiciare 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

extrajudiciare demarate de creditor 
sau de persoanele care se subrogă în 
drepturile acestuia împotriva 
debitorului. 
 

sau extrajudiciare demarate de 
creditor sau de persoanele care se 
subrogă în drepturile acestuia 
împotriva debitorului. 
 

27. (5) În situaţia în care se va admite 
contestaţia formulată de creditor, 
părţile vor fi puse în situaţia 
anterioară îndeplinirii demersurilor 
prevăzute de prezenta lege. 
 

(5) În situaţia în care se va admite 
contestaţia formulată de creditor, 
părţile vor fi puse în situaţia 
anterioară îndeplinirii 
demersurilor prevăzute de 
prezenta lege. 
 

(5) În situaţia în care se admite 
contestaţia formulată de 
creditor, părţile vor fi puse în 
situaţia anterioară îndeplinirii 
demersurilor prevăzute de 
prezenta lege. 
 
Autor amendament:  
Comisia juridică 
 

Tehnică legislativă 

28. (6) În termen de 10 zile de la data 
respingerii definitive a contestaţiei, 
creditorul are obligaţia să se 
prezinte, în conformitate cu 
notificarea prealabilă a debitorului, 
la notarul public indicat în cuprinsul 
acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) 
sunt aplicabile atât în vederea 
transmiterii informaţiilor şi a 
înscrisurilor, cât şi în vederea 

(6)  În termen de 10 zile de la data 
respingerii definitive a 
contestaţiei, creditorul are 
obligaţia să se prezinte, în 
conformitate cu notificarea 
prealabilă a debitorului, la notarul 
public indicat în cuprinsul 
acesteia. Dispoziţiile art.5 alin.(4) 
sunt aplicabile atât în vederea 
transmiterii informaţiilor şi a 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

stabilirii datei exacte a semnării 
actului de dare în plată. 

înscrisurilor, cât şi în vederea 
stabilirii datei exacte a semnării 
actului de dare în plată. 
 

29. Art. 8. - (1) În situaţia în care 
creditorul nu se conformează 
dispoziţiilor prevăzute de prezenta 
lege, debitorul poate cere instanţei 
să pronunţe o hotărâre prin care să 
se constate stingerea obligaţiilor 
născute din contractul de credit 
ipotecar şi să se transmită dreptul de 
proprietate către creditor. 

Art.8. - (1) În situaţia în care 
creditorul nu se conformează 
dispoziţiilor prevăzute de prezenta 
lege, debitorul poate cere instanţei 
să pronunţe o hotărâre prin care să 
se constate stingerea obligaţiilor 
născute din contractul de credit 
ipotecar şi să se transmită dreptul 
de proprietate către creditor. 
 
 

Nemodificat  

30. (2) Cererea se judecă de urgenţă, în 
termen de 10 zile de la înregistrare, 
cu citarea părţilor, de către 
judecătoria în circumscripţia căreia 
domiciliază debitorul. 
 

(2) Cererea se judecă de urgenţă, 
în termen de 10 zile de la 
înregistrare, cu citarea părţilor, 
de către judecătoria în 
circumscripţia căreia domiciliază 
debitorul. 
 

(2) Cererea se judecă cu 
celeritate, cu citarea părţilor, 
de către judecătoria în 
circumscripţia căreia 
domiciliază debitorul. 
 
Autori amendament:  
Deputat Andras Mate şi 
deputat Ioan Cupşa 
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

31. (3) Până la soluţionarea 
definitivă a cererii prevăzută la 
alin.(1), se menţine suspendarea 
oricărei plăţi către creditor, precum 
şi a oricărei proceduri judiciare sau 
extrajudiciare demarate de creditor 
sau de persoane care se subrogă în 
drepturile acestuia împotriva 
debitorului. 
 

(3) Până la soluţionarea definitivă 
a cererii prevăzute la alin.(l), se 
menţine suspendarea oricărei plăţi 
către creditor, precum şi a oricărei 
proceduri judiciare sau 
extrajudiciare demarate de 
creditor sau de persoane care se 
subrogă în drepturile acestuia 
împotriva debitorului. 
 

Nemodificat  

32. (4) Acţiunea prevăzută de 
prezentul articol este scutită de plata 
taxei judiciare de timbru. 
 

(4) Acţiunea prevăzută de 
prezentul articol este scutită de 
plata taxei judiciare de timbru. 
 

Nemodificat  

33.  (5) Dreptul de a cere instanţei să 
constate stingerea datoriilor 
izvorâte din contractele de 
credit aparţine şi 
consumatorului care a fost 
supus unei executări silite a 
imobilului ipotecat, indiferent 
de titularul creanţei, de stadiul 
în care se află ori de forma 
executării silite care se continuă 
contra debitorului. 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

34. Art. 9. - Hotărârea pronunţată 
potrivit prevederilor art. 8 poate fi 
atacată cu apel, în termen de 7 zile 
de la pronunţare. 

Art.9. - Hotărârea pronunţată 
potrivit prevederilor art.8 poate fi 
atacată cu apel, în termen de 7 zile 
de la comunicare. 
 

Nemodificat  

35. Art. 10.  - La momentul încheierii 
contractului translativ de 
proprietate, respectiv de la data 
pronunţării hotărârii judecătoreşti 
definitive, potrivit prevederilor art.8 
sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă 
orice datorie a debitorului faţă de 
creditor, acesta din urmă neputând 
solicita sume de bani suplimentare. 

Art.10. - (1) La momentul 
încheierii contractului translativ 
de proprietate, respectiv de la data 
pronunţării hotărârii judecătoreşti 
definitive, potrivit prevederilor 
art.8 sau, după caz, ale art.9, va fi 
stinsă orice datorie a debitorului 
faţă de creditor, acesta din urmă 
neputând solicita sume de bani 
suplimentare. 
 

Nemodificat  

36.  (2) De dispoziţiile prezentului 
articol beneficiază şi codebitorul 
sau fideiusorul care a garantat 
obligaţia debitorului principal. 
 

Nemodificat  

37. Art.11. - În vederea echilibrării 
riscurilor izvorând din contractul de 
credit, precum şi din devalorizarea 
bunurilor imobile, prezenta lege se 
aplică atât contractelor de credit 

Art.11. - În vederea echilibrării 
riscurilor izvorând din contractul 
de credit, precum şi din 
devalorizarea bunurilor imobile, 
prezenta lege se aplică atât 

Nemodificat  
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Nr.  
crt. 

Lege privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii 

 obligaţiilor asumate prin credite 
(forma adoptată iniţial şi  

transmisă spre promulgare) 

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENTE 

 
 

 
MOTIVARE 

aflate în derulare la momentul 
intrării sale în vigoare, cât şi 
contractelor încheiate după această 
dată. 

contractelor de credit aflate în 
derulare la momentul intrării sale 
în vigoare, cât şi contractelor 
încheiate după această dată. 
 

38. Art. 12. - Prezenta lege intră în 
vigoare la 15 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art.12. - Prezenta lege intră în 
vigoare la 15 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Nemodificat  
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ANEXA NR. 2 

 
 
 
 

AMENDAMENT   RESPINS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Proiect de Lege 
privind darea în 

plată  
(forma pentru 
promulgare)  

 
 

TEXT ADOPTAT DE  
SENAT 

 
 

AMENDAMENT 

 
 

 
MOTIVARE 

 
 

1.    La art.3, după alin.(1) se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: 
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu afectează 
garanţia Statului român acordată în aplicarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.60/2009 privind 
unele măsuri în vederea implementării 
programului „Prima Casă", aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.368/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Autor amendament:  
Deputat Daniel Zamfir 

Acest amendament are rolul de a 
stabili fără echivoc continuarea 
Programului Prima Casă  prin 
evidenţierea  faptului că  statul 
român îşi menţine garanţia 
acordată conform legii.  
 
Motivarea respingerii: s-a 
respins prin vot 
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