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          Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru abrogarea 
art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului,  trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.616 
din 28 septembrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.616 din 28 septembrie 
2015. 
 
       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din data de 22 septembrie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ şi 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi avizat negativ de către 
Guvern şi  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
           Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare abrogarea 
art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului, articol prin care contractele de credit, inclusiv contractele de 
garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit, constituie titluri 
executorii. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 10 noiembrie 2015. 

 
Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 

înregistrat prezenţa la dezbateri 31 deputaţi. 
 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei. 
 

    În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece prin legislaţia în vigoare, 
respectiv art.632-643 din Codul de procedură civilă, este reglementată contestaţia la 
titlu, care asigură dreptul de a contesta executarea silită.  
 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 
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