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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de 
intermediere imobiliară din care fac parte aceştia, trimisă spre dezbatere şi fond 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii cu 
adresa nr. Pl-x 187 din 14 aprilie 2008 şi înregistrată cu nr. 31/315 din 15 aprilie 2008, 
respectiv nr. 23/118 din 15 aprilie 2008. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                      Daniel Buda 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT   COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi 
a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia 

 
 

                În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru industrii şi servicii  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de 
intermediere imobiliară din care fac parte aceştia, trimisă cu adresa nr. Pl-x 187 din 14 
aprilie 2008 şi înregistrată cu nr. 31/315 din 15 aprilie 2008, respectiv nr. 23/118 din 15 
aprilie 2008. 
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 
legislativă, în şedinţa din 8 aprilie 2008. 
                Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1527 din 06.11.2007, a avizat favorabil  
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.   

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.3144 din 22.11.2007, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât prin iniţiativa legislativă nu se 
îndeplineşte scopul urmărit de aceasta, reglementarea nu este unitară, nu instituie reguli 
necesare, suficiente şi posibile care să conducă la reglementarea eficientă a activităţilor 
agenţilor imobiliari. Textul propus ar conduce la modificarea printr-un act al puterii 
legislative, a atribuţiilor şi scopului asociaţiilor agenţilor imobiliari, constituite pe baze 
contractuale, prin încălcarea principiului libertăţii de asociere a membrilor săi. 
                Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţilor 
de desfăşurare a activităţilor agenţilor imobiliari şi a societăţilor de intermediere 
imobiliară din care fac parte aceştia, a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească 
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agentul imobiliar persoană fizică şi societatea comercială, a atribuţiilor, a organizării 
activităţilor agenţilor şi a societăţilor imobiliare, precum şi stabilirea de sancţiuni 
disciplinare care se aplică agentului imobiliar în cazul nerespectării prevederilor legii. 

Menţionăm că organizarea activităţilor agenţilor imobiliari a făcut obiectul 
Ordonanţei Guvernului nr.3/2000, însă articolele 13-32 ale acesteia au fost declarate 
neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr.333/2002. 

Ulterior, ordonanţa a fost respinsă prin Legea nr.581/2003, întrucât Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13-32 din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari. 

Propunerea legislativă reia dispoziţiile O.G.nr.3/2000, cu eliminarea art.13-32 
fără însă a propune o soluţie juridică viabilă, coerentă constituţională de reglementare a 
activităţii agenţilor imobiliari, instituind un monopol al celor două asociaţii profesionale. 
                În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea 
legislativă sus-menţionată în şedinţa din 30 septembrie 2008, redactând raportul 
preliminar cu nr.31/315 din 30 septembrie 2008. 
      În urma dezbaterilor s-a constatat faptul că propunerea legislativă reia unele 
dispoziţii ale Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor 
imobiliari fără a propune o soluţie juridică viabilă, coerentă şi constituţională de 
reglementare a activităţii agenţilor imobiliari şi încercând să instituie o profesie de agenţi 
imobiliari, deşi aceasta este o activitate care se desfăşoară în condiţiile reglementate de 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. De asemenea, s-a constatat că prin 
iniţiativa legislativă se urmăreşte instituirea unui monopol al celor două asociaţii 
profesionale din domeniu, Uniunea Naţională a Agenţilor Imobiliari şi Asociaţia Română 
a Agenţiilor Imobiliare constituite pe baze contractuale care, prin atribuţiile şi 
prerogativele conferite ar deveni singurele reprezentante ale agenţilor imobiliari cu 
atribuţii în ceea ce priveşte admiterea în acest corp profesional, atestarea agenţilor 
imobiliari, formarea profesională şi aplicarea sancţiunilor profesionale. 

    În urma celor constatate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea Raportului de respingere a propunerii 
legislative privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de 
intermediere imobiliară din care fac parte aceştia. 
      În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2009. 

La dosarul actului normativ a fost depusă şi scrisoarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei – Direcţia Generală Dezvoltarea Teritorială – în care se 
menţionează că propunerea legislativă nu poate fi susţinută în forma prezentată. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat actul normativ, 
adresa transmisă menţionată mai sus şi raportul preliminar de respingere a propunerii 
legislative transmis de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative privind reglementarea activităţii agenţilor 
imobiliari şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia. 



 3

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, din 
totalul de 29 de membri, un număr de 22 de deputaţi, iar la lucrările Comisiei pentru 
industrii şi servicii au participat, din totalul de 28 de membri, un număr de 23 de deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, s-a întocmit prezentul Raport comun de respingere a propunerii legislative 
privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de intermediere 
imobiliară din care fac parte aceştia. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE,           
                                                                                                                                                          
        Daniel Buda                                          Iulian Iancu 
 
 
 
 

         SECRETAR, 
 

      Gabriel Andronache 

                   SECRETAR, 
 

                  Mircea Marin 
 
    
 
 
 
 
    
   Consilier parlamentar,                                                                                                              Consilier parlamentar, 
    Paul Şerban                                                                                                                               Viorela Gondoş 
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