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V. DIN JURISPRUDENŢA CCR 
 
 
 ABSTRACT 
 
As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, one decision was published 

(pleas of unconstitutionality granted) in January: Decision no. 623/2016 regarding some 
provisions of Law no. 77/2016 regarding the giving in payment of some immovable property for 
extinguishing the obligations undertaken by loans, as well as of the law, as a whole. 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 53/18.01.2017): 
DISPOZIŢII DIN LEGEA NR. 77/2016 PRIVIND DAREA  
ÎN PLATĂ A UNOR BUNURI IMOBILE ÎN VEDEREA 

STINGERII OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN CREDITE, 
PRECUM ŞI A LEGII ÎN ANSAMBLUL SĂU 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul normativ Sumar 

D.C.C. 
nr. 
623/2016 

Legea nr. 77/2016 
privind darea în 
plată a unor bunuri 
imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite 

Sintagma „precum şi din devalorizarea 
bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din 
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite este 
neconstituţională. 
Prevederile din art. 11 teza întâi raportate la 
art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 
77/2016 privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite sunt constituţionale în 
măsura în care instanţa judecătorească 
verifică condiţiile referitoare la existenţa 
impreviziunii. 
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În M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 623/2016 din 
25 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  
art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), 
art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în 
ansamblul său. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Art. 1 din Legea nr. 77/2016 
„(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului 

izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solida-
ritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori”. 

Art. 3 din Legea nr. 77/2016 
„Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, repu-

blicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile 
izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin 
darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul 
prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord”. 

Art. 4 din Legea nr. 77/2016 
„(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a acce-

soriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1  
alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; 

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echiva-
lentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către 
Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit; 

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, 
extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, 
indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un 
imobil având destinaţia de locuinţă; 

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru 
infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. 

(2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a 
fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevă-
zute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în 
favoarea creditorului”. 

Art. 5 din Legea nr. 77/2016 
„(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui 

interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al 
instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea 
încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a 
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debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit 
ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi”. 

Art. 6 din Legea nr. 77/2016 
(1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul credi-

torului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor 
personali sau ipotecari. 

(2) În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul 
poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât 
împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari. 

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, 
precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu 
acordul acestuia sau al succesorilor săi. 

(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată 
numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

Art. 7 din Legea nr. 77/2016 
„(1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în confor-

mitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de 
admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege. 

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecă-
toria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul. 

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile  
alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la 
comunicare şi se judecă cu celeritate. 

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se 
menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri 
judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă 
în drepturile acestuia împotriva debitorului. 

(5) În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi 
puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. 

(6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, credi-
torul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a 
debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5  
alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, 
cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată”. 

Art. 8 din Legea nr. 77/2016 
„(1) În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de 

prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se 
constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se 
transmită dreptul de proprietate către creditor. 

(…) 
(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine 

suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare 
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sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în dreptu-
rile acestuia împotriva debitorului. 

(…) 
(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din 

contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări 
silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află 
ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului”. 

Art. 9 din Legea nr. 77/2016 
„Hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în 

termen de 7 zile de la comunicare”. 
Art. 10 din Legea nr. 77/2016 
„(1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de 

la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 
sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, 
acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare. 

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul 
care a garantat obligaţia debitorului principal”. 

Art. 11 din Legea nr. 77/2016 
„În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi 

din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de 
credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor 
încheiate după această dată”. 

 
D.C.C. nr. 623/2016 
Prin Decizia nr. 623/2016, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconsti-

tuţionalitate şi a constatat că: 
– sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza 

întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin credite este neconstituţională. 

– prevederile din art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 
din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale în măsura în care 
instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii. 

De asemenea, prin aceeaşi decizie, Curtea a respins: 
– ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza 

întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconsti-
tuţionalitate a prevederilor art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea 
în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe. 

– ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza 
întâi raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie 
ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe, şi constată că 
acestea sunt constituţionale, prin raportare la criticile formulate. 


