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RAPORT

asupra
Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare,
ca urmare a Cererii de reexaminare formulată de Președintele României
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și
imunități, prin adresa nr. PLx.493/2017/2018 din data de 5 noiembrie 2018 și
înregistrată cu nr. 4c‐13/1148/2017/6.11.2018, a fost sesizată cu reexaminarea Legii
privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ca urmare
a cererii de reexaminare a Președintelui României, formulată în temeiul dispozițiilor art.
77 alin (2) din Constituția României, republicată.
Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000, în sensul eficientizării sistemului de
publicitate mobiliară, prin măsuri precum armonizarea cu dispoziţiile noului Cod civil, a
noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod de procedură penală, reglementarea
formării profesionale a personalului specializat care deserveşte activitatea de înregistrare
în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, extinderea sferei persoanelor care pot
solicita înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, reglementarea răspunderii
contravenţionale a operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora, precum şi
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modificarea sistemului actual de asigurare profesională, astfel încât să acopere activitatea
de operare în arhivă.
În data de 21 iunie 2018, Președintele României a transmis Parlamentului
României, cererea de reexaminare a Legii, formulată în temeiul dispozițiilor art. 77
alin. (2) din Constituția României, republicată.
Senatul a adoptat legea în şedința din data de 31 octombrie 2018, în calitate de
primă Cameră sesizată.
În conformitate cu dispozițiile art. 61 și art. 137 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de
disciplină și imunităţi a reexaminat legea în şedinţa din data de 13.11.2018.
La lucrările comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
În urma reexaminării legii, a dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia
juridică, de disciplină și imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să admită
parţial cererea de reexaminare a Președintelui României și, în consecință, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere și adoptare, raportul de
adoptare a Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în forma
reexaminată de Senat.
Legea face parte din categoria legilor ordinare.
Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, şi ale art. 92
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nicușor HALICI

Aida Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar,
Alina Grigorescu
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