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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi 
completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente  cu care comisiile au fost 
sesizate în fond cu adresa Biroului Permanent nr. Pl.x. 490 din 8 septembrie 2008. 
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Viorel ŞTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Daniel BUDA 
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RAPORT COMUN 

 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x. 490 din 8 septembrie 2008, Biroul Permanent conform 

art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente  . 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul  Consiliului Legislativ. 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea 

posibilităţii suplimentării despăgubirilor de la bugetul de stat în domeniul restituirii şi 
a se evita astfel, crearea unei situaţii în care CEDO să pronunţe hotărâri prin care 
statul român să fie obligat la restituirea unor despăgubiri juste şi echitabile pentru 
persoanele îndreptăţite, astfel încât să nu mai fie necesar a se apela pentru apărarea 
drepturilor de restituire a proprietăţilor la instanţele naţionale şi internaţionale   

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

La dezbaterea actului normativ au participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţii domnul vicepreşedinte Andrei Micu şi doamna director 
Ana Maria Valica. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi 
completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind  

reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum  
şi unele măsuri adiacente   
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 30 iunie 
2008. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru au 
examinat proiectul de lege, în şedinţe separate, în data de 18.03.2009, respectiv 23 
septembrie 2008. 

La lucrărilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au participat 24 
deputaţi din totalul de 30 membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au participat 18 
deputaţi, din totalul de 29 membri ai comisiei. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din 
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente comisiile propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege  în forma  adoptată de Senat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN  
 
 
 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 

PREŞEDINTE, 
 

Daniel BUDA 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Consilier parlamentar 
Nicoleta Grecu 
Expert parlamentar  
Vasilica Popa     
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