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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale, cu care comisiile au 
fost sesizate în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  Plx. 606 din  7 noiembrie 
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru combaterea  
sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale  

 
 

 
Cu adresa nr. Plx.606 din 7 noiembrie 2011, Biroul Permanent conform art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru dezbatere în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea 
unei catastrofe sociale. 

La întocmirea raportului preliminar s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social precum şi 
punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  instituirea 
unor măsuri pentru combaterea sărăciei extreme şi pentru prevenirea unei catastrofe 
sociale cu scopul de a proteja viaţa şi demnitatea umană. Aceste măsuri constau în 
suspendarea pe o perioadă de 3 ani a obligaţiilor ce decurg din contractele de credit 
pentru consumatori încheiate de cetăţenii români cu instituţiile de credit din România, 
precum şi suspendarea executării silite împotriva consumatorilor, tot pe o perioadă de 
3 ani, măsuri ce vor fi aplicate cetăţenilor aflaţi în situaţia de sărăcie extremă. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 
73 din Constituţia României, republicată. 

 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 

31.10.2011. 
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Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi a art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă, în şedinţe separate. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările şedinţei 

în ziua de 23 noiembrie 2011. 
Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au participat la şedinţă 20 deputaţi. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale, întrucât iniţiatorii 
actului normativ nu precizează sursele financiare necesare aplicării masurilor 
propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 138 alin 5 din Constituţia României, 
republicata. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările şedinţei în 

ziua de 23 noiembrie 2011. 
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Finanţelor 
Publice domnul Marin Cojoc – director general adjunct. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de către deputaţii prezenţi la 
dezbateri.  

In urma dezbaterii propunerii legislative pentru combaterea sărăciei extreme 
şi prevenirea unei catastrofe sociale Comisia propune respingerea  acesteia din 
următoarele considerente:   

− suspendarea prin lege a unui contract privat reprezintă o derogare de la 
principiul de drept comun instituit de Codul civil potrivit căruia „Convenţiile 
legal făcute cu putere de lege între părţile contractante.”; 

− obligaţia instituţiilor de credit de a-şi acoperi cheltuielile aferente ratelor 
suspendate ale consumatorilor din rezerva constituită în acest scop la dispoziţia 
Băncii Naţionale a României, reprezintă o încălcare a legislaţiei privind 
rezervele minime obligatorii; 

− dispoziţiile potrivit cărora cetăţenii care realizează venituri peste media 
salarială pe economie sunt obligaţi să acorde sprijin persoanelor aflate în 
situaţia de sărăcie extremă sunt neconstituţionale, iar altele sunt neîntemeiate 
din punct de vedere juridic şi abuzive. 

 
In urma dezbaterii propunerii legislative pentru combaterea sărăciei 

extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale Comisiile propun întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
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PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 

PREŞEDINTE, 
 

Daniel BUDA 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 

          
 
 
 
Consilier parlamentari 
Mariana Bărdiţă 
Vasilica Popa 
Paul Şerban 
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