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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,          2.06.2020  

Nr.4c-2/485 

 

PLx. 292/2020 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la 

rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii, trimis cu adresa nr. 

PLx.292/2020, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

vasilica.popa
stampila
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,          2.06.2020  

Nr.4c-2/485 

 

PLx. 292/2020 

 

 

RAPORT  

 

asupra proiectului de Lege privind exonerarea clienților băncilor de 

economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 

reprezentând primă de stat şi accesorii 



 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 

privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ 

de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din data de 12 mai 2020 în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 

din Constituția României, republicată.   

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, avizul favorabil 

al Consiliului Economic şi Social și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, online, are ca obiect de reglementare 

exonerarea de la obligația de a restitui sumele primite cu titlu de primă de stat de 

către clienții băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ în baza 

contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ încheiate până la data 

de 02.02.2016, dată la care prima decizie a Curţii de Conturi ce a vizat sistemul 

Bauspar a devenit executorie. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința online din data de 2 iunie 2020. 

La lucrările ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați 

din totalul de 27 membri. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți, au hotărât cu majoritate  de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind exonerarea 

clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea 

unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii cu amendamentele de tehnică 

legislativă admise prezentate în Anexa nr. 1. 

Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

 Vasilica Popa 
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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.  LEGE  

privind exonerarea clienților băncilor de 

economisire-creditare în domeniul locativ de la 

rambursarea unor sume reprezentând primă de 

stat şi accesorii 

LEGE 

privind exonerarea clienților băncilor de 

economisire și creditare în domeniul locativ de la 

rambursarea unor sume reprezentând primă de 

stat şi accesorii 

Tehnică legislativă 

2.  Art.1.- (1) Se aprobă exonerarea clienţilor băncilor de 

economisire-creditare în domeniul locativ astfel cum 

sunt definiţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului de la rambursarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice a 

sumelor reprezentând prima de stat datorate ca urmare 

a constatărilor Curţii de Conturi prin Deciziile emise în 

anul 2015, precum şi a accesoriilor aferente. 

Art.1.- (1) Se aprobă exonerarea clienților băncilor de 

economisire şi creditare în domeniul locativ astfel cum 

sunt definiţi la articolul 290 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 

cu modificările şi completările ulterioare de la 

rambursarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administrației a sumelor reprezentând 

prima de stat datorate ca urmare a constatărilor Curţii 

de Conturi prin Deciziile emise în anul 2015, precum 

şi a accesoriilor aferente. 

 

Tehnică legislativă 

 (2) Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, 

contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii 

sumelor prevăzute la alin.(1), consecinţă a constatării 

Curţii de Conturi menționate la para.(1). Impozitul 

pe venit, contribuţiile sociale şi alte sume derivând din 

obligaţii fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin.(1) 

încasate până la data intrării în vigoare a prezentei 

(2) Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, 

contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii 

sumelor prevăzute la alin.(1), consecinţă a constatării 

Curţii de Conturi. Impozitul pe venit, contribuţiile 

sociale şi alte sume derivând din obligaţii fiscale 

accesorii sumelor prevăzute la alin.(1) încasate până la 

data intrării în vigoare a prezentei legi nu se restituie. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Ordonanțe nu se restituie. 

3.  Art.2.- Se confirmă în mod expres ca dispozițiile 

legale, aplicabile clienților parte la contractele de 

economisire creditare încheiate înainte de intrarea în 

vigoare a Legii nr.164/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea 

capitalului, cu privire la dreptul la prima de stat trebuie 

interpretate în sensul că: 

Art.2.- Se confirmă în mod expres ca dispozițiile 

legale, aplicabile clienților parte la contractele de 

economisire creditare încheiate înainte de modificarea 

si completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare prin Legea nr.164/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de 

credit şi adecvarea capitalului cu privire la dreptul la 

prima de stat trebuie interpretate în sensul că: 

Tehnică legislativă 

 (i) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate 

încheia contracte de economisire-creditare cu una sau 

mai multe bănci de economisire şi creditare în 

domeniul locativ şi poate beneficia de prima de stat 

dacă îndeplineşte celelalte condiţii expres prevăzute de 

lege în ceea ce privești acordarea acesteia; şi 

a) Nemodificat  Tehnică legislativă 

 (ii) clienții care au încheiat un contract de 

economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani, pot 

beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea 

utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea duratei 

minime de economisire nu au existat retrageri totale 

sau parţiale din soldul economisit. 

b) Nemodificat  Tehnică legislativă 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. Art.2.- Se confirmă în mod expres ca dispozițiile 

legale, aplicabile clienților parte la contractele de 

economisire creditare încheiate înainte de intrarea 

în vigoare a Legii nr.164/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, cu 

privire la dreptul la prima de stat trebuie 

interpretate în sensul că: 

Se elimină 

 

Autor: 

Dp. Năsui Claudiu – USR 

 

1. 

 

2. Prin vot. 

 

Camera 

Deputaților 

 (i) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, 

poate încheia contracte de economisire-creditare 

cu una sau mai multe bănci de economisire şi 

creditare în domeniul locativ şi poate beneficia de 

prima de stat dacă îndeplineşte celelalte condiţii 

expres prevăzute de lege în ceea ce privești 

acordarea acesteia; şi 

   

 (ii) clienții care au încheiat un contract de 

economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani, 

pot beneficia de prima de stat fără a fi necesară 

justificarea utilizării în scop locativ dacă până la 

împlinirea duratei minime de economisire nu au 

existat retrageri totale sau parţiale din soldul 

economisit. 

   

  


