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Către: 

 

 

 

Biroul permanent al Camerei Deputaților 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind abrogarea 

alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 şi alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 

transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu adresa PLx nr. 220/2017. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Nicușor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA	JURIDICĂ,	
DE	DISCIPLINĂ	ŞI	IMUNITĂŢI	

	 					Bucureşti,	15	aprilie	2019	
					PLx.	220/2017	

 

 
R	A	P	O	R	T			

asupra	proiectului	de	Lege	privind	abrogarea	alin.(1)	al	art.7,	alin.(1)	al	art.11	şi	alin.(5)	
al	art.20	din	Legea	nr.165/2013	privind	măsurile	pentru	finalizarea	procesului	de	
restituire,	în	natură	sau	prin	echivalent,	a	imobilelor	preluate	în	mod	abuziv	în	

perioada	regimului	comunist	în	România 

	

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

cu	 modificările	 şi	 completările	 ulterioare,	 Comisia	 juridică,	 de	 disciplină	 și	 imunități	 a	 fost	

sesizată,	spre	dezbatere	în	fond,	cu	proiectul	de	Lege	privind	abrogarea	alin.(1)	al	art.7,	alin.(1)	

al	 art.11	 şi	 alin.(5)	 al	 art.20	 din	 Legea	 nr.165/2013	 privind	 măsurile	 pentru	 finalizarea	

procesului	de	 restituire,	 în	natură	 sau	prin	 echivalent,	a	 imobilelor	preluate	 în	mod	abuziv	 în	

perioada	regimului	comunist	în	România	,	transmis	comisiei	cu	adresa	nr.	PL.x	220/2017	din	6	

iunie	2017.		

Senatul,	în	şedinţa	din	data	de	29	mai	2017,	a	adoptat	proiectul	de	lege.	

Consiliul	 Legislativ,	 prin	 adresa	 nr.	 70/10.02.2017,	 a	 avizat	 favorabil	 inițiativa	

legislativă,	cu	observaţii	şi	propuneri.	

Guvernul	nu	susține	adoptarea	inițiativei	legislative.	

Comisia	 pentru	 drepturile	 omului,	 culte	 și	 problemele	 minorităților	 naționale	 și	

Comisia	 pentru	 buget,	 finanțe	 și	 bănci	 și	 	 Comisia	 pentru	 administrație	 publică	 și	

amenajarea	teritoriului	au	avizat	negativ	proiectul	de	lege.		

Comisia	 pentru	 agricultură,	 silvicultură,	 industrie	 alimentară	 şi	 servicii	 specifice	 a	

avizat	favorabil	proiectul	de	lege.		
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Proiectul	 de	 lege	 avea	 ca	obiect	de	 reglementare	modificarea	 Legii	 nr.165/2013,	 în	

sensul	 prorogării	 termenului	 de	 soluţionare	 a	 cererilor	 de	 restituire,	 de	 punere	 în	

posesie	 şi	de	eliberare	a	 titlurilor	de	proprietate	 de	 către	 comisiile	 locale	 şi	 judeţene	de	

fond	funciar	sau,	după	caz,	de	Comisia	de	Fond	Funciar	a	Municipiului	Bucureşti,	până	la	data	

de	1	ianuarie	2025,	 faţă	de	1	ianuarie	2018,	cum	este	 în	prezent.	De	asemenea,	se	propune	

prorogarea,	 în	 mod	 similar	 (1	 ianuarie	 2025,	 în	 loc	 de	 1	 ianuarie	 2018,	 aşa	 cum	 este	 în	

prezent),	şi	a	termenului	până	la	care	comisiile	locale	pot	restitui	terenurile	foştilor	proprietari	

în	 vederea	 finalizării	 procesului	 de	 restituire,	 astfel	 încât	 acestea	 să	 nu	 intre,	 de	 drept,	 în	

Fondul	naţional	şi	să	fie	afectate	valorificării	punctelor	acordate	potrivit	legii.	

	

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

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

imunități	a	examinat	proiectul	de	lege	în	şedinţa	din	data	de	15.04.2019.		

La	lucrările	comisiei	deputații	au	fost	prezenți	conform	listei	de	prezență.	

	 În	 urma	 dezbaterilor	 şi	 a	 opiniilor	 exprimate,	 membrii	 Comisiei	 juridice,	 de	

disciplină	și	 imunități	 au	hotărât,	cu	unanimitate	de	voturi,	 să	propună	plenului	Camerei	

Deputaților	 respingerea	 inițiativei	 legislative,	 întrucât	 articolele	 supuse	 abrogării	 prin	

proiectul	de	lege	au	fost	deja	abrogate	prin	Legea	111/2017	publicată	în	Monitorul	Oficial	al	

României	nr.	399	din	26	mai	2017,	inițiativa	rămânând	fără	obiect.	

	

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

organice.		

	 Conform	dispozițiilor	art.	75	din	Constituţia	României,	republicată,	şi	ale	art.	92	alin.	(9)	

pct.	 2	 din	 Regulamentul	 Camerei	 Deputaţilor,	 republicat,	 cu	 modificările	 şi	 completările	

ulterioare,	Camera	Deputaţilor	este	Cameră	decizională.	

													PREŞEDINTE,																																																																																														SECRETAR,																																																											

Nicușor	HALICI	 	 					 																																										Aida	Cristina	CĂRUCERU	
	

	

	

Consilier	parlamentar,	

Alina	Grigorescu	


