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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 30 septembrie 2021 
             Nr.  PL-x  519/2019 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, trimis cu adresa nr. PL- x 519 din 28 
octombrie 2019 şi înregistrat cu nr. 4c-13/923  din 29 octombrie 2019. 

     În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 30 septembrie2021 
Nr. PL- x 519/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

 
 În conformitate cu prevederileart. 95 din RegulamentulCamerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul 
de Lege pentru modificarea  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,trimis cu adresa nr. PL-x 
519 din 28 octombrie 2019şi  înregistrat cu nr. 4c-13/923 din 29 octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicatăşi ale dispozițiilor art. 
92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
DeputaţiloresteCameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptattacit inițiativa legislativă în 
ședința din 21 octombrie  2019, în condițiile art. 75 alin. (2) teza  III – a din Constituția 
României. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 653 din 1 august2019, a avizat favorabil, iniţiativa 
legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere în anii 2020 și 2021 prin care nu 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ inițiativa legislativă. 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  a 

avizat favorabil inițiativa legislativă cu amendamente admise. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a 

avizat negativ proiectul de lege, prin avizul nr.  4c-6/665/12 noiembrie 2019. 
Proiectul de Lege are ca obiectde reglementaremodificareaLegii nr.287/2009, 

intervenţiile legislative vizândregimul general al proprietăţiişifiindargumentateînexpunerea de 
motive prinfaptulcă: „pentru ca fermieriisă se dezvolte, săaccesezefondurieuropene, 
creditebancare, respectivinvestiţiipetermen lung, trebuiesăaibă o stabilitatepetermen lung, din 
punct de vedere a obiectuluimunciiprivindterenulagricoldatînfolosinţă.” 

În conformitate cu prevederileart. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere 
ale Guvernului României,avizul Consiliului Legislativși avizul Consiliului Economic și Social 
în şedinţadesfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 30 septembrie2021.  
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 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că prin prevederile inițiativei legislative se  poate 
ajunge la o încălcare a libertății contractuale, părțile fiind libere, potrivit art. 1169 din Codul 
civil, de a încheia orice contracte și de a determina conținutul acestora, în limitele impuse de 
lege, de ordinea publică și de bunele moravuri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au hotărât, cu 
majoritatede voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

 
 
 

                           PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
 

                   Mihai AlexandruBadea                                           LadányiLászló-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text Camera Deputaților MOTIVARE 
1. 
Argumentesusţinere 
2. 
Argumenterespingere 

Camera 
decizională 

1. Articol unic.- Legea 
nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.505 
din 15 iulie 2001, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică, după cum 
urmează: 
 

Articol unic.- Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.505 din 
15 iulie 2011, cu modificările ulterioare și 
completările ulterioare, se modifică, 
după cum urmează: 
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 

1. 
2. Prinvot s-a 
decisrespingerea. 

Camera 
Deputaților 

2. „(2) Subarendarea totală sau 
parţială este interzisă, sub 
sancţiuneanulităţii absolute, 
cu excepţia schimbului de 
folosinţăa terenului.” 
 

„(2) Subarendarea totală sau parţială este 
interzisă, sub sancţiuneanulităţii absolute, 
cu excepţia schimbului de utilizare a 
terenului.” 
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
 

1. 
2.Prin vot s-a 
decisrespingerea. 

Camera 
Deputaților 

3.  „(2) 
Subarendareatotalăsauparțialăesteinterzisă, 
sub sancțiuneanulității absolute, cu 
excepțiaschimbului de utilizare a 
terenuluiîntrearendași, 
inclusivîntreunitățileadministrativ-

1. 
2.Prin vot s-a 
decisrespingerea. 

Camera 
Deputaților 
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teritoriale.” 
 
Autor: Deputat PSD – Sorin 
VRĂJITORU  
 

4.  (3)În cazul vânzării terenului, 
cumpărătorul este obligat să mențină 
contractul de arendare până la 
expirarea termenului de valabilitate.  
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
Autor: deputat PSD 
Alexandru Stănescu 

1. 
2.Prin vot s-a 
decisrespingerea 

Camera 
Deputaților 

 


