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Comisia pentru, 
constitupionalitate 
Nr. LXVIU/K^2020

Comisia economica, 
industrii ^i servicii 
Nr.XX/42/2020

Comisia pentru buget, finanpe 
activitate bancard ^i piapd de capital 

NnXXII/37/2020

RAPORT COMUN

asupra Legii pentru modificarea completarea Legii nr.77/2016 privind darea in 
plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obliga^iilor asumate prin credite

(1505/2018)

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii Constitufionale nr. 731 din 6 noiembrie 2019

in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) §i (2) din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificarile ?! completarile ulterioare, Comisia pentru constitupionalitate, 
Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara $i piapa de capital $i Comisia 

economica, industrii §i servicii, prin adresa nr. L505/2018, au fost seslzate de catre 

Biroui permanent al Senatului, in vederea dezbaterii m fond spre reexaminare §i elaborarii 

raportului comun asupra Legii pentru modificarea ^i completarea Legii nr.77/2016 

privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligapiilor asumate 

prin credite, ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.731 din 6 noiembrie 2019.

In §edinpele din 11.02.2020, Comisia pentru constitupionalitate, Comisia economica, 
industrii §i servicii §1 Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara §i piapa de capital, 

analizand Decizia Curpii Constitupionale §i prevederile legii trimise la promulgare, repin 

urmatoarele:

Legea nepromulgata, supusa reexaminarii, inipiata de domnul senator Daniel Catalin 

Zamfir, a fost adoptata de Senat ^i Camera Deputapilor §i are ca obiect modificarea §i
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completarea Legii nr.77/2016 privind darea m plata a unor bunuri imobile in vederea 

stingerii obliga^iilor asumate prin credite.

Prin Decizia nr.731 din 6 noiembrie 2019, Curtea Constitu^ionala a admis in parte 

obiecjia de neconstitu^ionalitate formulata de 91 de deputa|:i §i a constatat ca dispozi^iile 

articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alinfl^)]; pct.3 [cu referire la art.4 alin.(3) §i (4)]; 

pct.6 [cu referire la art.7 alin.(li)]; pct.8 [cu referire la art.7 alin.(5i]] si pct.9 [cu referire la 

art.8 alin.(5) teza a doua] din Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.77/2016 

privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obliga^iilor asumate prin 

credite sunt neconstitu^ionale. Totodata, a respins ca neintemeiata obiec^ia de 

neconstitu^ionalitate §i a constatat ca dispozifiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 

alin.fl^)] §i pct.7 [cu referire la art.7 alin.(4)] din Legea pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii 

obligafiilor asumate prin credite sunt constitujionale in raport cu criticile formulate.

In vederea respectarii prevederilor art.147 alin.(2) din Constitufia Romaniei, au fost 

formulate amendamente pentru punerea de acord a dispozifiilor constatate 

jieconstitu^ionale cu Decizia Cur^ii Constitufionale.

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru constitu|:ionaIitate, Comisiei 

economice, industrii §i servicii si Comisiei pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a 

de capital au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport comun de admitere a 

legii trimise la promulgare, cu amendamente admise, cuprinse in anexa nr.l la 

raportul comun §i amendamente respinse, cuprinse in anexa nr.2. Anexele fac parte 

integrants din prezentul raport comun.

Camera decizionala asupra amendamentelor este Camera Deputajilor.

In consecinfa, Comisiile supun spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului,

raportul comun de admitere a legii trimise la promulgare cu amendamente admise $i 
respinse.
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In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare, §i urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului in conformitate cu art. 76 alin. 

(2) din Constitutia Romaniei, republicata. “

Potrivitart 75 alin. (1) din Constitutta Romaniei, republicata, si art. 92 alin. (7) pct.l 

din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre^edinte, Presedinte,Pt

Stator Nicu fAlCOI SenatorManiel taialin ZAMFIR Senator Viorel ARCA$

Secretar,{e\retar. Secretar,

Senator Silvia Monica DINICASenator h inaf SmINESCU Senator Romulus BUtACU

J
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Comisia pentru constitu^ionalitate 

Comisia economica, industrii servicii

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^ de capital

Anexa nr.l la Raportul comun nr. LXVin/)<(^Q/2020

Nr. XX/42/2020 

Nr.XXII/37/2020

AMENDAMENTE ADMISE

la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii
obliga^iilor asumate prin credite

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curfii Constitufionale nr. 731 din 6 noiembrie 2019

L505/2018

Nr. Forma trimisa la promulgare Amendamente admise Observa^ii
Crt.
1. Punctul 2 al articolului unic se modifica va 

avea urmatorul cuprins:

„2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc 
trei noi alineate, alin. (l^), (12) si (l^), cu 
urmatorul cuprins:

Amendament propus de senator 
Daniel Cdtdlin Zamfir admis cu 
majoritate de voturL

2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alin. (l^), (12) si 
(12), cu urmatorul cuprins: In acord cu Decizia Cur(ii 

Constitufionale nr. 731/2019.

ParlamentuI poate impune criterii 
de individualizare a starii de 
impreviziune (pag. 47, 50). Curtea 
Constitufionala considera ca o 
variafie de 20% a monedei 
creditului fafa de momentul 
acordarii tmprumutului

(1^) Reprezinta impreviziune:[1^] Se considera intotdeauna ca exista
impreviziune:

a) in cazul in care cusul de schimb al monedei 
creditului a depa§it cu cel pufin 20% nivelul

a)pe durata executarii contractului de credit, 
cursul de schimb valutar, aplicabil in vederea nu
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cursului din data contractarii creditului; cumpararii monedei credituiui, inregistreaza la 
data transmiterii notificarii de dare in plata o 
cre$tere de peste 50% fa^ de data incheierii 
contractului de credit. !n vederea calcularii 
procentului de 50% se va avea in vedere cursul 
publicat de Banca Na(ionala a Romaniei la data 
transmiterii notificarii de plata $i cursul de 
schimb publicat de BNR la data incheierii 
contractului de credit Dispropor(ia de minim 
50% intre cursul de schimb initial $i cel 
contemporan notificarii de dare in plata trebuie 
sa subziste pana la data notificarii de dare in 
plata, dar nu mai pu(in de 90 de zile. Perioada 
de minim 90 de zile trebuie sa fie neintrerupta;

b) in cazul in care costul total al creditului 
(DAE) a crescut cu cel pu(in 50% fa(a de nivelul 
din data contractarii creditului. Dispozi^itle de 
la lita) se aplica in mod corespunzator.

situa^ie dereprezintS 
impreviziune. In schimb, Curtea 
Constitu(ionala, astfel cum reiese 
din cuprinsul deciziei (pag. 53, 
66), arata ca setarea unui prag 
mai inalt ar fi viabil. A$adar, daca 
Parlamentul ar institui acest prag 
(mai inalt) printr-o lege §i ar 
evidenpia 51 un orizont de timp cu 
privire la fluctuafiile cursului de 
schimb, atunci respectiva lege este 
de a§teptat sa treaca testul Curfii 
Constitu^ionale, consecinfa fireasca 
fund aceea ca un numar mult mai 
mare de imprumutali vor putea 
apela la darea in plata §i/sau vor 
obfine reechilibrarea contractelor 
de credit Atenfie: aceste solufii ar 
putea fi obfinute numai prin 
intermediul instanjei de judecata 
sau printr-o in^elegere amiabila cu 
Banca, iar nu direct in baza legii. 
Reamintim ca in cazul creditelor in 
CHF moneda elve^iana s-a apreciat

majoritatea 
instanfelor de judecata din Romania 
fiind reticente in a considera 
aceasta cre§tere ca fiind o situafie 
excepfionala care ar putea sa 
conduce la aplicarea Legii darii in 
platci.

0

b) in cazul in care gradul de indatorare al 
debitorului a depa5it cu cel pujin 20% 
nivelul maxim al gradului de indatorare 
stabilitde BNR;

c) in cazul in care debitorul a fost executat 
silit prin vanzarea imobilului cu 
destina(ia de locuin(a;

d) in alte cazuri care releva un dezechilibru 
contractual, in sensul art4 alin.(3).

110%,cu cca.

(12) In situafiile prevazute la art. 4 alin. (1^), parpile 
au obligafia de a renegocia contractul de credit, in 
vederea men^inerii utilitafii sale sociale.

(12) In situafiile prevazute la art (4) alin (1^) 
revine parjilor obligafia de a renegocia 
contractul, iar renegocierea trebuie sa fie
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una efectiva prin raportare la noua realitate. 
Adaptarea contractului, pe parcursul 
executarii sale, la noua realitate intervenita, 
echivaleaza cu menjinerea utilitatii sociale a 
contractului, mai precis pemrite executarea 
in continuare a contractului prin 
reechilibrarea presta(iilor.

[1^) Prezumliiie prevazute ia art 4 alin. (1^) au 
caracter absolut. Creditorul care formuieaza 
contestafie, conform art. 7, are obligafia de a 
dovedi omisiunea indeplinirii condi^iilor de 
admisibilitate a notificarii de dare in plata, 
prevazute de art.4 alin. (1) lit.a)-d)".

(13) Revine crediorului obligatia de a dovedi in 
fafa instanfelor de judecata faptul ca debitorul 
care a facut o notificare de dare in plata nu 
indeplineste conditiile de admisibilitate, 
inclusiv condifia privind impreviziunea.

In acord cu Decizia Cuitii 
Constitufionale nr. 731/2019

2. 3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se 
introduce doua noi alienate, alin. (3) $i (4), 
cu urmatorui cuprins:

La punctul 3 ai articoiului unic, aiin. (4) ai art.4 
se modifica $i va avea urmatorui cuprins:

(...) Amendament propus de senator 
Daniel Cdtdlin Zamfir admis cu 
majoritate de voturi.(4) In verificarea condifiei privind 

impreviziunea, se va da prevalen(a starii de 
criza a contractuiui si prezum(iei de 
dezechilibru prevazute la alin. (3). Solatia 
revizuirii judiciare a contractuiui in vederea 
echilibrarii si continuarii sale este 
prioritara fafa de solu(ia incetarii 
contractului, care va fi dispusa doar in cazul 
unei imposibilitali vadite a continuarii sale.

„(4) Echilibrarea si continuarea contractului de 
credit sunt prioritare. Incetarea contractului de 
credit va putea fi dispusa doar in cazul 
imposibilitatii vadite a continuarii sale."
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in acord cu Decizia Cur^ii 
Constitu);ionale nr. 731/2019

3. Punctul 4 al articolului unic se modifica va 
avea urmatorul cuprins:

Amendament propus de senator 
Daniel Catdlin Zamfir admis cu 
majoritate de voturi.

„4. La articolul 5, alineatul (3) se modifica va 

avea urmatorul cuprins:

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate 

fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile 

libere si nici mai lung de 90 de zile, perioada in care 

se suspenda orice plata catre creditor, precum si 
orice procedura judiciara sau extrajudiciara 

demarata de un creditor sau de persoane care se 

subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva 

consumatorului sau a bunurilor acestuia. 
Neprezentarea debitorului la termenele indicate in 

notificare echivaleaza cu renuntarea la notificarea 

de dare in plata §i partile vor fi repuse de drept in 
situatia anterioara.”

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu 
poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 
de zile libere si nici mai lung de 90 de zile, 
perioada in care se suspenda orice plata catre 
creditor, precum orice procedura judiciara 
sau extrajudiciara demarata de creditor sau de 
persoane care se subroga in drepturile acestuia 
indreptata impotriva persoane care se 
subroga in drepturile acestuia indreptata 
impotriva consumatorului sau a bunurilor 
acestuia. Neprezentarea debitorului la 
termenele indicate in notificare echivaleaza cu 
renunfarea la notificarea de dare in plata si 
parade vor fi repuse de drept in situatia 
anterioara.

6. La articolul 7, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(li), cu 
urmatorul cuprins:

[1^) Contestafia creditorului trebuie precedata, 
in mod obligatoriu de o propunere adresata de

4. Punctul 6 se elimina. Amendament propus de senator USR 
Nicoleta Ramona Dinu $i senator 
Daniel Catdlin Zamfir p admis cu 
majoritate de voturi.

in acord cu Decizia Curfii 
Constitutionale nr. 731/2019.
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acesta debitorului, prin care sa incerce 
restabilirea utilitajii sociale a contractului de 
credit.

In acord cu Decizia Curtii 
Constitutionale nr. 731/2019.

5. Punctul 8 al articolului unic se modifica va 
avea urmatorul cuprlns:

„8. La articoiul 7, dupa alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. (5^), cu 
urmatorul cuprins:

In cazul admiterii contestai:iei creditorului 
prin hotarare deflnitive, penalita(ile §i orice 
daune-interese care ar rezulta din parcurgerea 
procedurii notificarii prevazute de art5-6 vor 
putea fi pretinse doar daca creditorul 
contestator probeaza ca debitorul a fost de rea- 
credin^ la depunerea notiflcarii."

Amendament propus de senator 
Daniel Cdtdlin Zamfir admis cu 
majoritate de votuh.

8. La articoiul 7, dupa alineatul (5) se 
introduce un nou alineat> alin. (5^), cu 
urmatorul cuprins:
(51) Pe perioada cat notificarea de dare m plata 
a fost efectiva, atat ratele cat si dobanzile si 
penalitafile, vor putea fi pretinse de la debitor 
doar daca creditorul probeaza ca acesta a fost 
de rea-credinfa.

in acord cu Decizia Cur^ii 
Constitu^ionale nr. 731/2019

6. Punctul 9 al articolului unic se modifica $i va 
avea urmatorul cuprins:

„9. La articoiul 8, alineatul (5) se modiOca $i va 
avea urmatorul cuprins:

(5) Dreptul de a cere instanfei sa constate stingerea 
datoriilor izvorlte din contractole de credit 
aparfine 51 consumatorului care a fost supus unei 
executari silite a imobilului ipotecat, indiferent de 
titularul creantei, de stadiul m care se afla ori de

9. La articoiul 8, alineatul (5) se modifica $i 
va avea urmatorul cuprins:
(5) Dreptul de a cere instanfei sa constate 
stingerea datoriilor izvorate din contractele de 
credit apartine §i consumatorului care a fost 
supus unei executari silite a imobilului ipotecat, 
indiferent de titularul creanfei, de stadiul in

Amendament propus de senator 
Daniel Cdtdlin Zamfir ^i admis cu 
majoritate de votuh.
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care se afla ori de forma executarii silite care se 
continua contra debitorului. In cazul 
debitorului impotriva caruia s-a derulat si 
finalizat o procedura de executare silita, 
prin vanzarea imobilutui cu destina^ie de 
locuin^ si impotriva caruia se continua 
executarea, se instituie o prezumfie 
absoluta $i irefragabila de impreviziune.

forma executarii silite care se continua contra 
debitorului. Se considera ca exista impreviziune 
in cazul in care debitorul, care formuleaza 
notificare de dare in plata, a fost supus unei 
executari silite a imobilului ipotecat, dar este in 
continuare executat silit, prin poprire sau alte 
forme de executare silita, pentru datoria inif^iala 
si pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin 
executarea silita a imobilului ipotecat. 
Dispozi^iile art 4 alin. (1^) se aplica in mod 
corespunzator."
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Anexa nr.2 la Raportul comun Nr. LXVlII/150/2020Comisia pentru constitutionalitate

Nr. XX/42/2020Comisia economica, industrii $i servicii

Nr.XXII/37/2020Comisia pentru buget, finante, activitate bancara $i piata de capital

AMENDAMENTE RESPINSE

la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in piata a unor imobile in vederea stingerii
obligatiilor asumate prin credite

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curtii Constitupionale nr.731 din 6 noiembrie 2019

L505/2018

Nr. Text trimis la promulgare Amendamente respinse
crt.

2. La articolul 4, dupa alineatul (1) 
se introduc trei noi alineate, alin. 
(1^), (1^) 5i (13), cu urmatorul 
cuprins:

2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alin. (l^), (l^) 
$i (13), cu urmatorul cuprins:

Amendamente propuse de senator USR Dinu 
Nicoleta Ramona §i respinse cu majoritate de 
voturi.

” (11) Se considera mtotdeauna ca exista 
impreviziune:
a] atunci cand cursul de schimb al 
monedei creditului in raport cu moneda 
na|ionala a inregistrat o variatie de cel 
pufin 50% a nivelului cursului din data

1.
" (1^) Se considera intotdeauna ca 
exista impreviziune:
(a) in cazul in care cursul de schimb 
al monedei creditului a depa$it cu cel 
putin 20% nivelul cursului din data
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contractarii creditului; contractarii creditului §i persista 
nemtrerupt pe o perioada mai mare de 
90 de zile de la momentul intervenirii 
fluctuatiei.

b) in cazul in care gradul de 
indatorare al debitorului a depa^it cu 
cel puj;in 20% nivelul maxim al 
gradului de indatorare stabilit de 
BNR;
(c) in cazul in care debitorul a fost 
executat silit prin vanzarea imobilului 
cu destinatia de locuinta;
(d) in alte cazuri care releva un 
dezechilibru contractual, in sensul art. 
4 alin. [3).
(12) In situatiile prevazute la art. 4 
alin. (l^) revine parjilor obligatia de a 
renegocia contractul, iar renegocierea 
trebuie sa fie una efectiva prin 
raportare la noua realitate. Adaptarea 
contractului, pe parcursul executarii 
sale, la noua realitate intervenita, 
echivaleaza cu menfinerea utilitafii 
sociale a contractului, mai precis 
permite executarea in continuare a 
contractului prin reechilibrarea 
presta^iilor.
(1^) Revine creditorului obligatia de a 
dovedi in fata instanjelor de judecata 
faptul ca debitorul care a facut o 
notificare de dare in plata nu

b) se elimina;

(c) se elimina;

(d) se elimina;

(12) in situatia prevazuta la art. 4 alin. 
(1^) revine parfilor obligajia de a renegocia 
contractul, iar renegocierea trebuie sa fie 
una efectiva prin raportare la noua 
realitate. Adaptarea contractului, pe 
parcursul executarii sale, la noua realitate 
intervenita, echivaleaza cu menfinerea 
utilitajii sociale a contractului, mai precis 
permite executarea in continuare a 
contractului 
presta^iilor.

reechilibrareaprin

(12) se elimina.
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indepline^te condifiile de 
admisibilitate, inclusiv condifia 
privind impreviziunea."____________
3. La articolul 4, dupa alineatui (2) 
se introduc doua noi alineate, alin. 
(3) (4), cu urmatorul cuprins:

3. La articolul 4, dupa alineatui (2) se 
introduc doua noi alineate, alin. (3) $i 
(4), cu urmatorul cuprins:

"[3) Impreviziunea este prezumata in 
favoarea consumatorului, care 
formuleaza o notificare in condifiile 
art. 5 sau art. 8 alin. [5) din lege.

’’[33 se elimina;

[4) In verificarea conditiei privind 
impreviziunea, se va da prevalenfa 
starii de criza a contractului §i 
prezumfiei de dezechilibru prevazute 
la alin. (3). Solufia revizuirii judiciare 
a contractului in vederea echilibrarii 
§i continuarii sale este prioritara fa^a 
de solujiia incetarii contractului, care 
va fi dispusa doar in cazul unei 
imposibilitati vadite a continuarii 
sale."

2.
[4) se elimina;”

8. La articolul 7, dupa alineatui (5) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(5^), cu urmatorul cuprins:

Punctui 8 se elimina

3.

"(5^3 Pe perioada cat notificarea de
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dare in plata a fost efectiva, atat ratele 
cat §i dobanzile penalitatile, vor 
putea fi pretinse de la debitor doar 
daca creditorul probeaza ca acesta a 
fost de rea-credinta."

9. La articolul 8, alineatul (5) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:

9. La articolul 8, alineatul (5) se 
modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

"(5) Dreptul de a cere instance! sa constate 
stingerea datoriilor izvorate din 
contractele de credit apar^ine §i 
consumatorului care a fost supus unei 
executari silite a imobilului ipotecat, 
indiferent de titularul creanjei, de stadiul 
in care se afla ori de forma executarii silite 
care se continua contra debitorului.

"(5) Dreptul de a cere instantei sa 
constate stingerea datoriilor izvorate 
din contractele de credit aparfine §i 
consumatorului care a fost supus unei 
executari silite a imobilului ipotecat, 
indiferent de titularul creanfei, de 
stadiul in care se afla ori de forma 
executarii silite care se continua 
contra debitorului. In cazul 
debitorului impotriva caruia s-a 
derulat ^i finalizat o procedura de 
executare silita, prin vanzarea 
imobilului cu destinatie de locuin^a 
$i impotriva caruia se continua 
executarea, se instituie o prezum^e 
absoluta $i irefragabila de 
impreviziune."

4.
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