
 

 

 

  

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 

Bucureşti,  
Nr.21/370/25.10.2005 

 
A    V    I    Z 

asupra proiectului de Lege privind obligaţiunile ipotecare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 480/2005). 
 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind obligaţiunile ipotecare, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,  trimis cu adresa nr.  PLx 480/17.10.2005.  

 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din  25 octombrie 2005. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2005. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor şi a cadrului general pentru emisiunea de obligaţiuni 

ipotecare, precum şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea deţinătorilor lor, urmărindu-se astfel crearea unui 

cadru legal adecvat refinanţării operaţiilor de creditare ipotecară, prin integrarea unor elemente de noutate specifice acestor 
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emisiuni, prin asimilarea unor repere deja integrare în spaţiul legislativ european, precum şi valorificarea unor modele şi practici 

deja testate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca 

proiectul de lege să fie avizat cu amendamente, conform anexei. 

 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                             Experţi parlamentari: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                        Alina Ailenei 

Graziella Segărceanu 
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ANEXA 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 
 

Nr 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendamente admise 
Autor 

Motivaţie  CD

1 Art. 2 – În sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie : 
………………………….. 
Pct.11 investitor – orice persoană care deţine 
obligaţiuni ipotecare în cont propriu. 
 

 
 Art.2, pct. 11 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Pct.11 investitor – orice persoană fizică sau 
juridică care deţine obligaţiuni ipotecare în 
cont propriu. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

 
 
 

Pentru 
claritatea  
textului. 

CD 
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2 Art. 2 – În sensul prezentei legi, termenii şi 

expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie : 
………………………….. 
Pct. 15 ofertă publică de obligaţiuni ipotecare – 
înseamnă comunicarea adresată unor persoane, 
făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, 
care prezintă informaţii suficiente despre 
termenii ofertei şi despre obligaţiunile ipotecare 
oferite, astfel încât să permită investitorului să 
adopte o decizie cu privire la vânzarea, 
cumpărarea sau subscrierea respectivelor 
obligaţiuni ipotecare. Acestă definiţie se va 
aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului 
de obligaţiuni ipotecare prin intermediari 
financiari.  

Art.2, pct. 15 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Pct. 15 ofertă publică de obligaţiuni ipotecare 
– înseamnă comunicarea adresată unor 
personae fizice sau juridice, făcută sub orice 
formă şi prin orice mijloace, care prezintă 
informaţii suficiente despre termenii ofertei şi 
despre obligaţiunile ipotecare oferite, astfel 
încât să permită investitorului să adopte o 
decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau 
subscrierea respectivelor obligaţiuni 
ipotecare. Acestă definiţie se va aplica, de 
asemenea, şi în situaţia plasamentului de 
obligaţiuni ipotecare prin intermediari 
financiari. 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 

 
 
 
 

Pentru 
claritatea  
textului. 

CD 
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Art. 5 alin. (1) Criteriile generale de eligibilitate 

La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
Art. 5 alin. (1) Criteriile generale cumulative 

 
 
 

CD 
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a creditelor ipotecare pentru garantarea unei 
emisiuni de obligaţiuni ipotecare sunt : 
………………………. 

de eligibilitate a creditelor ipotecare pentru 
garantarea unei emisiuni de obligaţiuni 
ipotecare sunt : 
………………………. 
Autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

Precizare 
necesară. 

4.   
 
 
 
Art.13 alin (3) Persoana juridică ori organizaţia 
fără personalitate juridică autorizată ca agent 
desemnează o persoană fizi că în calitate de 
reprezentant permanent pentru îndeplinirea 
mandatului de agent.Acestă persoană răspunde 
în nume propriu pentru obligaţiile decurgând 
din îndeplinirea serviciilor de agent, fără însă a 
înlătura ori diminua răspunderea personei 
juridice ori a organizaţiei fără personalitate 
juridică pe care o reprezintă, şi trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 
ani în domeniul său de activitate. 

La articolul 13, alineatul (3), pct.b) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Art.13 alin (3) Persoana juridică ori 
organizaţia fără personalitate juridică 
autorizată ca agent desemnează o persoană 
fizică în calitate de reprezentant permanent 
pentru îndeplinirea mandatului de 
agent.Acestă persoană răspunde în nume 
propriu pentru obligaţiile decurgând din 
îndeplinirea serviciilor de agent, fără însă a 
înlătura ori diminua răspunderea personei 
juridice ori a organizaţiei fără personalitate 
juridică pe care o reprezintă, şi trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii : 
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 
2 ani în domeniul său de activitate. 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, 

 
 
 

În scopul 
eficientizării 

utilizării 
agentului 
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reformă şi privatizare 
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