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AVIZ 
asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea 
consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din 

Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 

aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea 

de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, 

Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a 
aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și 

Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgență, prin adresa nr. PLx. 185 din 14 aprilie 2014, cu proiectul de Lege  

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind 

unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar 

aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații 

cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 

urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de 

despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a 

acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și 

Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace 
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între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 

1947. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 27 

mai 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

      PREŞEDINTE          SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU      RADU BABUȘ 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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