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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea art. 874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, trimis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 549 din 7 decembrie 

2017, înregistrat cu nr. 4c-11/1217 din 8 decembrie 2017. 

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

şedinţa din 4 decembrie 2017, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.874 alin.(1) din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în 

sensul ca dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică să se acorde cu titlu 

gratuit şi în favoarea instituţiilor publice, nu numai a instituţiilor de utilitate publică. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform adresei cu 

nr.608 din 26 iulie 2017, întrucât propunerea de amendare a Codului civil, în sensul 



acordării pe termen limitat a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra bunurilor 

proprietate publică şi în favoarea instituţiilor publice este în dezacord cu normele 

constituţionale cuprinse la art.136 alin. (4)  teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.1454/DPSG din 22 

septembrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ proiectul de lege, în şedinţa din 14 decembrie 2017, cu 

majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/600 din 18 decembrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 5 

februarie 2018. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 

de respingere a  proiectului de Lege pentru modificare art. 874 alin.(1) din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil.  

          În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente dispoziţiile art.73 alin.(3) lit.m) şi art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
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