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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din 
Legea 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, precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, trimis spre 
dezbatere cu adresa Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. PLx.185/2014 din 14 
aprilie 2014, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nicolae - Ciprian NICA 
 

 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,    12.06.2014     
Nr. 4c-2/238 

Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Bucureşti,   12.06.2014       
Nr. 4c-11/443 
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 

 
RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea 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, precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a 

acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi 

Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere,  în procedură de urgență,  în fond, cu 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 
privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar 
aplicării unor dispoziţii din Legea 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, precum şi din Legea 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, trimis 
cu adresa nr. PLx.1851/2014 din 14  aprilie  2014. 

În temeiul art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,    12.06.20134  
Nr. 4c-2/238 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Bucureşti,   12.06.2014       
Nr. 4c-11/443 
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Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 7 aprilie 2014. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru 
politică externă, avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea, pe o perioadă de 
6 luni, a emiterii hotărârilor Comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar, precum şi a hotărârilor privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa. În această perioadă se suspendă şi emiterea 
de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a deciziilor de validare sau 
invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi 
plata voluntară a despăgubirilor stabilite prin astfel de hotărâri. 

Potrivit expunerii de motive, aceste măsuri sunt soluţii legislative temporare, în 
scopul instituirii unui nou cadru legal necesar acordării acestor despăgubiri şi au intervenit 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528/2013 prin care au fost declarate 
neconstituţionale prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 prin care era 
reglementată modalitatea de plată a despăgubirilor acordate potrivit Legii nr.9/1998, 
republicată, şi a Legii nr.290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de Lege în şedinţe separate. 

 
Astfel,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 5 mai 2014, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa din ziua de 
11 iunie 2014.  

La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi la cele ale Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor domnul George Băeşu - preşedinte. 

Din total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au 
participat la dezbateri 24 deputaţi, iar la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 
participat 33 deputaţi din totalul de 34 de membri. 
 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 
privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar 
aplicării unor dispoziţii din Legea 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, precum şi din Legea 
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nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu 
amendamentele prezentate în anexă. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nicolae - Ciprian NICA 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 

 
 
 
 
Şefi serviciu 
Ciprian Bucur 
Giorgiana Ene 
 
Consilieri parlamentari 
Vasilica Popa 
Silvia Olaru 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun  adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul legii: 

Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2014 
privind unele măsuri temporare în 

vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea 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, 
precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri 

sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 

acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 

stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat 

la Paris la 10 februarie 1947 
 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
2.   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.10  din 
12 martie 2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării 
cadrului normativ necesar aplicării 
unor dispoziţii din Legea 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, 
precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război si a aplicării 
Tratatului de Pace între România si 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat 
la Paris la 10 februarie 1947, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 184 din 14 
martie 2014. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.10  din 
12 martie 2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării 
cadrului normativ necesar aplicării 
unor dispoziţii din Legea 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, 
precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război si a aplicării 
Tratatului de Pace între România si 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat 
la Paris la 10 februarie 1947, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 184 din 14 
martie 2014, cu următoarele 
modificări: 

 

3.  Titlul ordonanţei de urgenţă: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind unele măsuri temporare 
în vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr.9/1998 

 NEMODIFICAT  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
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, precum şi din 

Legea nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 

acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare 

a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România 

şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 

1947 
4.   

 
 
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se suspendă, pe o perioadă 
de 6 luni, emiterea hotărârilor 
prevăzute la art. 7 alin. (1) din 
Legea 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 

 Alineatul (1) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 1. – (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se suspendă, 
până la data de 31 decembrie 
2014, emiterea hotărârilor prevăzute 
la art.7 alin.(1) din Legea 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 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
septembrie 1940, republicată, şi la 
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, 
reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, 
ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace intre 
România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

la Craiova la 7 septembrie 1940, 
republicată, şi art.8 alin. (2) din 
Legea nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace intre România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat 
la Paris la 10 februarie 1947, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori:  
- deputat Ciprian Nica 
- Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

   
 
(2) Pe perioada stabilită la alin. (1) 
se suspendă emiterea de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor a deciziilor 
de validare sau invalidare a 
hotărârilor comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. 

  
NEMODIFICAT  

 

5.   
 
Art. 2. - Începând cu data intrării în 

 Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2. – Începând cu data intrării în 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se suspendă, pe o perioadă 
de 6 luni, plata voluntară a 
despăgubirilor stabilite prin 
hotărârile comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, 
prin ordinele emise de către şeful 
Cancelariei Primului - Ministru în 
temeiul Legii nr. 9/1998, şi, 
respectiv, prin deciziile de plată 
emise de către vicepreşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor care 
coordonează aplicarea Legii nr. 
9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii 
nr. 393/2006. 
 

vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se suspendă, până la data 
de 31 decembrie 2014, plata 
despăgubirilor stabilite prin 
hotărârile comisiilor judeţene, 
respectiv a 5municipiului Bucureşti, 
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, 
prin ordinele emise de către Şeful 
Cancelariei Primului-ministru în 
temeiul Legii nr. 9/1998 şi, 
respectiv, prin deciziile de plată 
emise de către vicepreşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor care 
coordonează aplicarea Legii nr. 
9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii  
nr. 393/2006. 
 
Autori:  
- deputat Ciprian Nica 
- Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 
 
 


