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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au 
beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.X.490  din  22  mai  
2006. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

 proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 97/2005 pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 

semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 
 
 
Cu adresa nr. PL.X.490 din 22 mai 2006, Biroul Permanent conform art.95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au 
beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului 
Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului care precizează că susţine adoptarea acestei propuneri legislative, sub 
rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor de la pct. II. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare prelungirea 
termenului în care persoanele îndreptăţite la compensaţii, conform Legii nr. 9/1998, pot 
depune cereri, însoţite de acte doveditoare, în vederea obţinerii acestor compensaţii. 

Această prelungire este necesară având în vedere că există cetăţeni care, din 
diverse motive (necunoaşterea legii, ignoranţa, cauze medicale), nu au reuşit să depună, 
în termenul legal, cererile însoţite de actele doveditoare la Comisiile judeţene şi la 
Comisia municipiului Bucureşti, constituite în acest sens. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  20  deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi.  
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 15 mai 2006. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 

92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 97/2005 
pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile 
Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, în şedinţa din data de 13.06.2006, 
comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 

              Expert parlamentar: 
              Ene Giorgiana 
 Onete Alexandru 

        
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1. L E G E 

privind modificarea Legii nr. 97/2005 
pentru acordarea de compensaţii 

cetăţenilor români care n-au beneficiat de 
prevederile Legii nr. 9/1998 privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940 

„L E G E 
privind stabilirea unui nou termen pentru  
cetăţenii români care nu au beneficiat de 

prevederile Legii nr. 9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor 

români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma 

aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 

1940” 

Prorogarea termenului nu mai 
este posibilă, deoarece termenul 
prevăzut s-a împlinit la data de 
21 aprilie 2006, fiind astfel 
necesar a se stabili un nou 
termen care să curgă de la data 
intrării în vigoare a acestei legi. 

2. Art.I. – Art. 1 din Legea nr.97/2005 pentru 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
325 din 18 aprilie 2005, va avea următorul 
cuprins: 

„Articol unic. - Persoanele prevăzute la art. 1 
din Legea nr.97/2005 pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români care n-au 
beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, 
republicată, privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, vor depune la 
comisiile judeţene şi comisia municipiului 
Bucureşti cereri însoţite de acte doveditoare, 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
„Art.1.- Persoanele care, conform prevederilor 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, sunt 
îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari 
sau moştenitorii acestora vor depune la 
comisiile judeţene şi comisia municipiului 
Bucureşti cereri însoţite de acte doveditoare, 
în termen de 18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.” 

în termen de 18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.” 

3. Art. II. –Legea nr.97/2005 pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români care n-au 
beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, cu modificarea adusă 
prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

se elimină  
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