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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind
stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de
soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a Legii 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 şi pentru modificarea unor acte normative, trimis
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități,
spre dezbatere pe fond, prin adresa nr. PLx.400 din 27 septembrie 2021, Camera
Deputaților fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,
Laura – Cătălina VICOL - CIORBĂ

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării
procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a Legii 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 şi pentru modificarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioar e, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități, au fost sesizate,
prin adresa nr. PLx.400 din 27 septembrie 2021, spre dezbatere pe fond, cu proiectul
de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor
administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a Legii 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
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stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte
normative.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de
lege în ședința din 20 septembrie 2021.
La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Economic şi Social, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și avizele negative ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
adoptarea de măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare
a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
pentru aplicarea Legii nr.9/1998. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează
introducerea atribuţiei Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a
soluţiona dosarele din punct de vedere al existenţei şi întinderii dreptului la
despăgubiri, în termen de 60 luni de la data intrării în vigoare a legii, şi eliminarea
competenţei de control a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.90/2003. Totodată, se
modifică şi modalitatea de calcul a despăgubirilor ce urmează a se acorda pentru
terenurile intravilane pentru care au fost formulate cereri în temeiul Legii nr.9/1998,
aceasta urmând a se stabili prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexele
acestui act normativ.
În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și art. 131 alin.(1), din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificărileși completările
ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei juridice,
de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din data de
28 iunie 2022.
La lucrările celor două comisii, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform
propriilor liste de prezenţă.
La dezbaterile acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat,
domnul George Băeșu, Vicepreședinte al Autorității pentru Restituirea Proprietăților.
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege
privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de
soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea 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
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1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
compensaţiicetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şiţinutulHerţa, 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 şi pentru modificarea unor acte
normative, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1.
Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ

SECRETAR,

SECRETAR,

Iulius – Marian FIRCZAK

László-Zsolt LADÁNYI

Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar,
Andreea Sârbu

Consilier,
Simina Alexandra Mocanu
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Anexa nr. 1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr
crt.
1.

Text Lege

Text amendamente propuse
(autorul amendamentelor)
Nemodificat

Text adoptat de Senat
Titlul legii
LEGE
privind stabilirea unor măsuri în
vederea finalizării procedurilor
administrative de soluţionare a
cererilor aflate pe rolul comisiilor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a
Legii 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 şi pentru
modificarea unor acte normative
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Motivarea amendamentelor
propuse

2.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1.(1) În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi, comisiile judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare, denumite în continuare
comisiile, transmit toate cererile
aflate în curs de soluţionare,
împreună
cu
întreaga
documentaţie aferentă acestora,
către
Autoritatea
Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor.
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Art.1.(1) În termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi, comisiile județene, respectiv
a municipiului Bucure
ști pentru
aplicarea Legii nr.9/1998 privind
acordarea
de
compensa
ții
cetățenilor
români
pentru
bunurile
trecute
în
proprietatea statului bulgar în
urma
aplicării
Tratatului
dintre Româniași Bulgaria ,
republicată, cu modificările
și
completările ulterioare, și a Legii
nr.290/2003 privind acordarea
de despăgubiri sau compensații
cetățenilor
români
pentru
bunurile proprietate a acestora,
sechestrate,
reținute
sau
rămase în Basarabia, Bucovina
de Nordși 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,
cu
modificările și
completările
ulterioare, denumite în continuare
comisiile, transmit toate cererile
aflate în curs de ționare,
solu
împreună
cu
întreaga
documentație aferentă acestora,
către
Autoritateațională
Na
pentru Restituirea Proprietăților.

Având în vedere numărul mare
de cereri aflate în curs de
soluționare
la
Comisia
municipiului Bucure
ști pentru
aplicarea Legii nr.9 /1998
și a
Legii nr. 290/2003 – 4700 de
dosare, apreciem că termenul de
30 de zile este insuficient pentru
desfășurarea activității de predare
a acestora (identificarea tuturor
dosarelor cu procese pe rol,
atașare completări depuse de
petenți în perioada respectivă,
numerotare, etc.). Amendament
susținut și de către
Instituţia
Prefectului
Municipiului Bucureşti

Autor: Deputat Nicoleta Goleac,
Grup PSD
(2) Documentele transmise în
completare,
la
solicitarea
comisiilor, ulterior intrării în
vigoare a prezentei legi, se
înaintează de către comisiile
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare în termen de 5 zile de
la înregistrare, către Autoritatea
Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor.

(2)
Documentele transmise în
completare,
la
solicitarea
comisiilor, ulterior intrării în
vigoare a prezentei legi, se
înaintează de către comisii, în Pentru unitate terminologică
termen de 15 zile de la
înregistrare, către Autoritatea
Națională pentru Restituirea
Proprietăților.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD

(3) Prin
excepţie
de
la (3) Nemodificat
prevederile alin.(1), cererile care
fac obiectul unor dosare aflate pe
rolul instanţelor de judecată se
transmit numai împreună cu
hotărârea judecătorească prin
care a fost soluţionată definitiv
cauza.
(4) Obligaţiile stabilite în (4) Nemodificat
sarcina comisiilor prin hotărâri
judecătoreşti definitive ce au ca
obiect cererile prevăzute la
alin.(1) şi (3) se aduc la
îndeplinire în procedura stabilită
prin prezenta lege.
(5)
Activitatea
comisiilor Se impune această modificare
încetează în termen de 30 zile întrucât în vederea aducerii la
a
prevederilor
de la data finalizării procedurii îndeplinire
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de transmitere a cererilor
depuse în temeiul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și completările
ulterioare, și al Legii nr.
290/2003, cu modificările
și
completările ulterioare.

prezentei legi este necesară
exercitarea prerogativelor de
putere publică, situa
ție în care
înființarea de noi posturi de
natură contractuală ar fi inutilă.

Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
(6) În scopul accelerării
și
eficientizării procesului de
despăgubire,
în
aplicarea
prezentei legi, se suplimentează
numărul de posturi din
structura organizatorică a
Autorității Naționale pentru
Restituirea Proprietăților cu un
număr de 15 posturi.

3.

Art.2.(1) Autoritatea
Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor
soluţionează
cererile prevăzute la art.1 alin.(1)
în ordinea înregistrării acestora la
comisii, în termen de 60 de luni
de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
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Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
Art.2.(1) Comisia Specială pentru
Acordarea
Despăgubirilor,
denumită
în
continuare
Comisia Specială, constituită în
baza prezentei legi, solu
ționează
cererile prevăzute la art. 1 alin.
(1) în ordinea înregistrării
acestora la comisii, în termen de
maximum 60 de luni de la data
legislativă,
pentru
înregistrării
cererii
la Tehnică
Autoritatea Na
țională pentru corelare cu art. 5 alin.(6).
Restituirea Proprietăților.

(2) Cererile
pentru
care (2) Nemodificat
comisiile au solicitat documente
suplimentare se soluţionează
numai după expirarea termenelor
acordate în vederea completării.
(3) În cazul cererilor aflate în
curs de soluţionare, faţă de care
se constată necesitatea unor
înscrisuri doveditoare care nu au
fost solicitate de către comisiile
judeţene până la transmiterea lor
către
Autoritatea
Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor,
se pot solicita înscrisurile
necesare atât instituţiilor publice,
cât şi persoanelor care au
formulat cerere de despăgubire,
moştenitorilor
legali
şi
testamentari sau persoanelor
care au vocaţie succesorală ai
persoanelor prevăzute la art.1
alin.(1) şi (3) din Legea
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare şi art.1 alin.(1) din
Legea
nr.290/2003,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

(3) În cazul cererilor aflate în
curs de soluționare, față de care
se constată necesitatea unor
înscrisuri doveditoare care nu au
fost solicitate de către comisii
până la transmiterea lor către
Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea Proprietăților, se pot
solicita înscrisurile necesare atât
instituțiilor publice, cât și
persoanelor care au formulat
cerere
de
despăgubire,
moștenitorilor
legali
și
testamentari sau persoanelor care
au vocație succesorală în raport
cu persoanele prevăzute la art.1
alin.(1) și (3) din Legea nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și
completările
ulterioare și art. 1 alin.(1) din
Legea
nr.
290/2003,
cu
modificările și
completările
ulterioare.

(4) Persoanele care au formulat
cerere
de
despăgubire,
moştenitorii legali şi testamentari
sau persoanele care au vocaţie
succesorală pot completa, cu
înscrisuri, dosarele aflate în curs
de soluţionare la Autoritatea

(4) Persoanele care au formulat
cerere
de
despăgubire,
moștenitorii
legali
și
testamentari ai acestora sau
persoanele care au țievoca
succesorală pot completa cu
înscrisuri, dosarele aflate în curs
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Potrivit legislației în vigoare la
momentul depunerii cererilor,
calitatea de persoane îndreptățite
se stabilea
și în favoarea
succesibililor, nefiind necesară
dovedirea calității de moștenitor
a solicitantului/solicitanților.
Necesitatea dovedirii calității de
moștenitor în vederea stabilirii
dreptului la despăgubiri a fost
introdusă
prin
Legea
nr.
164/2014, astfel că în cea mai
mare parte din dosare lipse
ște
dovada calității de moștenitor a
solicitanților.
Având în vedere că țele
cerin
legale sunt altele decât cele de la
momentul depunerii cererilor, se
impune a se purta corespondența
inclusiv cu persoanele careși -au
dovedit doar vocația succesorală,
urmând însă ca acordarea de
despăgubiri să se stabilească
doar
în
favoarea
știlor fo
proprietari și a moștenitorilor
acestora.

Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, cărora li se
instituie un termen de decădere
de 120 zile, care curge de la data
la care persoanei i se comunică,
în scris, care sunt documentele
necesare soluţionării cererii.

de solu
ționare la Autoritatea
Națională pentru Restituirea
Proprietăților în termen de 120
zile, termen de decădere care
curge de la data la care
persoanei i se comunică, în scris,
care sunt documentele necesare
soluționării cererii.

(5) Termenul
prevăzut
la
alin.(4) poate fi prelungit la
cererea scrisă a persoanei care a
formulat cerere de despăgubire, a
moştenitorilor
legali
şi
testamentari, sau persoanelor
care au vocaţie succesorală, o
singură dată, pentru o perioadă de
60 zile, în situaţia în care se face
dovada necesităţii în raport cu
demersurile pentru completarea
dosarului.

(5) Termenul prevăzut la alin.(4)
poate fi prelungit la cererea scrisă
a persoanei care a formulat cerere
de despăgubire, a moştenitorilor
legali şi testamentari, sau a
persoanelor care au voca
ție
succesorală, o singură dată,
pentru o perioadă de 60 zile, în
situaţia în care se face dovada
efectuării
unor
demersuri
pentru completarea dosarului.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD

4.

CAPITOLUL II
Stabilirea
şi
despăgubirilor

plata

Art.3.Art.3.(1)
Pentru
soluţionarea (1) Nemodificat
cererilor prevăzute la art.(1) se
constituie Comisia Specială
pentru Acordarea Despăgubirilor,
denumită în continuare Comisia
Specială, care funcţionează în
subordinea
Secretariatului
General al Guvernului.
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(2)
Comisia Specială este (2) Comisia Specială este formată
formată din 5 membri şi are din 5 membri, licențiați în studii
următoarea componenţă:
juridice, și are următoarea
componență:
Comisia juridică, de disciplină și
imunități
a) vicepreşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor cu atribuţii de
coordonare a aplicării Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.290/2003,
cu modificările şi completările
(în
continuare
ulterioare,
vicepreşedintele
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor) care este şi
preşedintele Comisiei Speciale;

a)vicepreședintele
Autorității
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților cu atribuții de
coordonare a aplicării Legii
nr.9/1998,
republicată,
eu
modificările și
completările
ulterioare, și a Legii nr.290/2003
cu modificărileși completările
ulterioare,
care și este
președintele Comisiei Speciale;

b)
un
reprezentant
al
Secretariatului
General
al
Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului
Justiţiei;
d) un reprezentant al Ministerului
Afacerilor Interne;
e) un reprezentant al Ministerului
Finanţelor Publice.

b) Nemodificat

Autor: Comisia juridică
disciplină și imunități

de

c) Nemodificat
d) Nemodificat

e)
un
reprezentant
al
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
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Se
consideră
oportună
introducerea ca membru al
Comisiei Speciale a unui
reprezentant al Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, minister care are
în
coordonare
țile
autorită
administrației publice locale,
având în vedere că pentru
verificarea existenței și întinderii
dreptului la despăgubiri, precum
și pentru a stabili dacă
persoanele îndreptățite au primit
terenuri
în
compensarea
imobilelor abandonate este
necesară
coresponden
ța
cu
aceste instituții.
Pe de altă parte, Ministerul
Finanțelor Publice a sesizat, în
punctul său de vedere transmis
Guvernului României, o posibilă
incompatibilitate
privind
prezența în Comisia Specială,
având în vedere că plăte
ște
despăgubirile
stabilite
de
aceasta.
Ministerul Finan
țelor Publice
nu este reprezentat nici în cadrul
Comisiei ționale
Na
pentru
Compensarea
Imobilelor,

(3)
Componenţa nominală a (3) Nemodificat
Comisiei Speciale se stabileşte
prin decizie a prim-ministrului, în
termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
legi.
(4)
Lucrările
Comisiei (4) Nemodificat
Speciale se desfăşoară la sediul
Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, la
solicitarea preşedintelui Comisiei
Speciale.

5.

6.

Fondurile
necesare
(5)
funcţionării Comisiei Speciale se
vor
asigura
prin
bugetul
Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
Art.4.Analiza cererilor şi a întregii
documentaţii
aferente
se
realizează de către personalul
Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin
Secretariatul Comisiei Speciale,
care se constituie prin ordin al
Preşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor.
Art.5.(1) Comisia
Specială
funcţionează pe baza prevederilor
prezentei legi şi a regulamentului
propriu de organizare şi
funcţionare,
aprobat
prin
Ordin
al
Preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru

(5) Nemodificat

Nemodificat

Art.5.(1)
Comisia
Specială
funcționează pe baza prevederilor
prezentei legi și a regulamentului
aprobat prin decizia primministrului.
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constituită conform Legii nr.
165/2013,
care ștestabile
despăgubiri în temeiul celorlalte
legi reparatorii.

Restituirea Proprietăţilor.
(2) Comisia
Specială
are
următoarele atribuţii:
a) stabileşte, prin decizie, la
propunerea
Secretariatului,
valoarea despăgubirilor băneşti
acordate ori respingerea cererilor
prevăzute la art.1;
b)
validează
sau
invalidează, în tot sau în parte
hotărârile comisiilor judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare, emise anterior intrării
în vigoare a prezentei legi;

(2) Comisia Specială are
următoarele atribuții:
a)
stabilește,
la
propunerea
Secretariatului,
valoarea despăgubirilor băne
ști
acordate ori respingerea cererilor
prevăzute la art. 1;
b) validează sau invalidează, în tot
sau în parte, la propunerea
Secretariatului, hotărârile emise
de comisii anterior intrării în
vigoare a prezentei legi. În
situația în care constată că prin
hotărâre nu au fost propuse
despăgubiri
pentru
toate
bunurile pentru care se face
dovada
dreptului
la
despăgubiri, Comisia Specială
stabilește și valoarea acestora.
În cazul hotărârilor care
vizează cereri formulate în baza
Legii nr. 9/1998, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare, Comisia Specială
stabilește
valoarea
despăgubirilor
conform
prevederilor prezentei legi.

c) pune în executare hotărârile c) Nemodificat
judecătoreşti definitive prin care
au fost stabilite obligaţii în
sarcina comisiilor şi a Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor;
d) ia alte măsuri necesare d) Nemodificat
aplicării prezentei legi.
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Nu este necesar să se prevadă
faptul că valoarea despăgubirilor
bănești se stabilește prin decizie,
fiind menționat la alin. (3) al art.
5 faptul că în îndeplinirea
atribuțiilor
sale,
Comisia
Specială emite decizii.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor
sale, Comisia Specială emite
decizii
sub
semnătura
preşedintelui acesteia. Comisia
Specială lucrează în prezenţa a
minim 4 membri şi decide cu
majoritate de voturi.

(3) În îndeplinirea atribu
țiilor
sale, Comisia Specială emite
decizii
sub
semnătura
președintelui acesteia. Comisia
Specială lucrează în prezența a
minimum 4 membri și decide cu
majoritate de voturi.

(4) Sumele stabilite prin deciziile
Comisiei Speciale se plătesc în
condiţiile art.(10) şi art.(11) din
Legea nr.164/2014.

(4) Decizia Comisiei Speciale se
comunică persoanelor îndreptățite
în termen de 30 de zile de la data
emiterii.

(5) Deciziile Comisiei Speciale
pot fi atacate, în termen de 30 de
zile de la comunicare, la secţiile
de contencios administrativ ale
tribunalelor de la domiciliul
reclamantului, indiferent de
calitatea
titularului
acţiunii.
Hotărârea pronunţată de instanţa
de judecată este supusă apelului,
în
condiţiile
Codului
de
procedură civilă.

(5) Deciziile Comisiei Speciale
pot fi atacate, în termen de 30 de
zile de la comunicare, la sec
ția
civilă a tribunalului în a cărui
circumscripție se află domiciliul
reclamantului,
indiferent
de
calitatea
titularuluițiunii.ac
Hotărârea pronunțată de instanța
de judecată este supusă numai
apelului.
(6)
În
cazul
nerespectării
termenului de solu
ționare de 60
luni de la data înregistrării
cererii la Autoritatea Națională
pentru
Restituirea
Proprietăților,
persoana
îndreptățită se poate adresa
instanței judecătorești prevăzute
la art. 5 alin.(5).”
(7) Sumele stabilite prin deciziile
Comisiei Speciale se plătesc în
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Se impune modificarea în sensul
precizat mai sus pentru celeritate
și
pentru
similitudine cu
procedura judecătorească care se
aplică în temeiul celorlalte legi
cu caracter reparatoriu.

condițiile art.(10) și art.(11) din
Legea nr.164/2014.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
7.

CAPITOLUL III
Dispoziţii speciale
Art.6.Art.6.În aplicarea prezentei legi se În aplicarea prezentei legi se
stabilesc următoarele măsuri:
stabilesc următoarele măsuri:
a)
numirea
şi
înlocuirea
membrilor Comisiei Speciale se
face prin decizie a primministrului,
cu
excepţia
vicepreşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor,
care
devine
membru, de drept, prin decizia de
numire în funcţie;

a)
numirea și înlocuirea
membrilor Comisiei Speciale se
face prin decizie a primministrului;

b) membrii Comisiei Speciale
beneficiază de indemnizaţie
lunară reprezentând 50% din
indemnizaţia
lunară
a
vicepreşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor. Indemnizaţia se
acordă în lunile în care Comisia
Specială desfăşoară cel puţin o
şedinţă;

b) membrii Comisiei Speciale
beneficiază de indemniza
ție
lunară reprezentând 50% din
indemnizația
lunară
a
vicepreședintelui
Autorită
ții
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților. Indemnizația se
acordă în lunile în care Comisia
Specială desfășoară cel puțin o
ședință și se plătește din bugetul
fiecărei institu
ții care are
reprezentant
în
această
comisie;
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Se propune modificarea întrucât
membrii Secretariatului vor fi
desemnați dintre funcționarii
publici din cadrul Autorită
ții
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților, iar o parte dintre
aceștia fac parte, în prezent, din
Secretariatul Comisiei Naționale
pentru Compensarea Imobilelor
ai cărui membri pot beneficia de
spor de dificultate de până la
50%. Astfel, pentru similitudine
cu celelalte legi reparatorii
și
pentru a crea un cadru egal de

c)
membrii
Secretariatului
Comisiei Speciale pot beneficia
de un spor de dificultate de până
la 30 % din salariul de încadrare;
stabilirea acestui spor se face de
către
Comisia
Specială,
individual,
la
propunerea
preşedintelui acesteia.

c)
membrii
Secretariatului
Comisiei Speciale pot beneficia
de un spor de dificultate de până
la 50% din salariul de încadrare;
stabilirea acestui spor se face de
către
Comisia
Specială,
individual,
la
propunerea
președintelui acesteia.

desfășurare a activităților în
cadrul Autorită
ții Naționale
pentru Restituirea Proprietăților,
se impune a se prelua întocmai
norma în discu
ție. (Legea nr.
247/2005, Titlul VII, art. 15 lit.
e))

Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
8.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art.7(1) Secretariatul
propune
Comisiei Speciale acordarea de
despăgubiri sau respingerea
cererii după verificarea existenţei
şi
întinderii
dreptului
la
despăgubiri,
cu
respectarea
dispoziţiilor Legii nr.9/1998, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr.290/2003, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr.164/2014 şi a
prezentei legi.

Art.7(1)
Secretariatul
propune Tehnică legislativă
Comisiei Speciale acordarea de
despăgubiri
sau
respingerea
cererii după verificarea existenței
și
întinderii
dreptului
la
despăgubiri,
cu
respectarea
dispozițiilor Legii nr.9/1998,
republicată, cu modificărileși
completările ulterioare, Legii
nr.290/2003, cu modificările
și
completările ulterioare, Legii
nr.164/2014, cu modificările
ulterioare și a prezentei legi.

bunurilor
(2) Evaluarea
prevăzute la art.5 alin.(1) şi (2)
din Legea nr.164/2014 se face de
către Secretariatul Comisiei
Speciale, prin raportare la
valorile şi limitele prevăzute în
anexele nr.1 şi 2 din Legea
nr.164/2014.

(2)Evaluarea bunurilor prevăzute
la art.5 din Legea nr. 164/2014,cu
modificările ulterioare se face
de către Secretariatul Comisiei
Speciale, prin raportare la valorile
și limitele prevăzute în anexele
nr.1 și 2 din Legea nr.164/2014, Tehnică legislativă
cu modificările ulterioare.
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Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
bunurilor (3) Nemodificat
(3) Evaluarea
imobile ce fac obiectul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se face prin raportare
la valorile şi limitele prevăzute în
Anexa nr.1 din prezenta lege.
(4) Evaluarea
recoltelor
neculese pentru care se acordă
despăgubiri
potrivit
Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se face prin raportare
la valorile prevăzute în Anexa
nr.2 din prezenta lege şi limitele
prevăzute la art.9 din H.G.
nr.753/1998, iar în cazul pomilor
fructiferi altoiţişi a plantaţiei de
pomi fructiferi altoiţi, prin
raportare la valorile şi limitele
prevăzute
la
art.9
din
H.G.753/1998.
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(4)
Evaluarea
recoltelor
neculese pentru care se acordă
despăgubiri
potrivit
Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările și
completările
ulterioare, se face prin raportare
la valorile prevăzute în Anexa
nr.2 din prezenta lege
și
la
limitele prevăzute la art.9 din
Hotărârea
Guvernului
nr.753/1998, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru
aplicarea
Legii
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,cu
modificările și completările
ulterioare, iar în cazul pomilor
fructiferi altoiți și a plantației de
pomi fructiferi ți,altoiprin
raportare la valorile
și limitele

prevăzute
la
H.G.753/1998.

art.9

din

Autor: Comisia juridică de
disciplină și imunități
bunurilor
(5) Evaluarea
imobile cu altă destinaţie ce fac
obiectul Legii nr.9/1998, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
ori
al
Legii
nr.290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se face
prin raportare la valorile şi
limitele prevăzute în Anexa nr.3
din prezenta lege.

Evaluarea
bunurilor
(5)
imobile cu altă destina
ție ce fac
obiectul
Legii
nr.9/1998,
republicată, cu modificărileși
completările ulterioare ori al
Legii
nr.290/2003,
cu
modificările și
completările
ulterioare, se face prin raportare
la valorile și limitele prevăzute în
Anexa nr.3 din prezenta lege.

Autor: Comisia juridică de
disciplină și imunități
Tehnică legislativă
Art.8.Art.8.Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte Anexele
nr.1-3
fac
parte
integrantă din prezenta lege.
integrantă din prezenta lege.

9.

Autor: Comisia juridică de
disciplină și imunități
Art. 9 - Autoritatea Națională
pentru
Restituirea
Proprietăților are obligația de a
centraliza numărul cererilor
înregistrate și de a-l publica pe
pagina de internet a acesteia, în
termen de 180 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei
legi.

10.
...............

...............

Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
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11.

Legea nr.164/2014

Art.9.Legea nr.164/2014 privind unele
măsuri pentru accelerarea şi
finalizarea
procesului
de
soluţionare a cererilor formulate
în temeiul 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 şi al Legii
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, şi pentru modificarea unor
acte normative, se modifică şi se
completează, după cum urmează:

Nemodificat

12.

Tehnică legislativă
Art. 10.Legea nr. 164/2014 privind unele
măsuri pentru accelerarea
și
finalizarea
procesului
de
soluționare a cererilor formulate
în temeiul Legii nr. 9/1998
privind acordarea de compensa
ții
cetățenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului
bulgar în urma aplicării Tratatului
dintre România
și Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie
1940 și al Legii nr. 290/2003
privind acordarea de despăgubiri
sau
compensa
ții
cetățenilo r
români pentru bunurile proprietate
a acestora, sechestrate, ținute
re
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,
și
pentru
modificarea unor acte normative,
cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
1.Articolul 4 se modificăși va
Tehnică legislativă
avea următorul cuprins:

Art. 4
Cererile aflate în curs de
soluţionare
la
comisiile
judeţene,
respectiv
a

Art.4
”Cererile formulate în temeiul
Legii nr. 9/1998 republicată, cu
modificările și
completările
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ulterioare, și
al Legii nr.
290/2003, cu modificările
și
completările
ulterioare,
se
analizează și se soluționează pe
baza actelor care atestă existen
ța
dreptului
la
despăgubiri,
certificate
de țile
autorită
competente, acte care pot fi
completate cu declara
ții ale
martorilor, autentificate.”

municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,şi a Legii
nr. 290/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
analizează şi se soluţionează pe
baza actelor care atestă existenţa
dreptului
la
despăgubiri,
certificate
de
autorităţile
competente, acte care pot fi
completate cu declaraţii ale
martorilor, autentificate.
13.

Art. 5

Nemodificat

Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
2. Articolul 5 se modificăși va
avea următorul cuprins:

(1)Valoarea bunurilor imobile
pentru care se acordă despăgubiri
potrivit Legii nr. 290/2003, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se stabileşte de
comisiile judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare, prin raportare la
valorile şi limitele prevăzute în
anexa nr. 1.

”(1) Valoarea bunurilor imobile
pentru care se acordă despăgubiri
potrivit Legii nr. 290/2003, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se stabileşte de
Comisia Specială prevăzută în Tehnică legislativă
Legea privind stabilirea unor
măsuri în vederea finalizării
procedurilor administrative de
soluţionare a cererilor aflate pe
rolul
comisiilor
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
privind
Legii
nr.9/1998
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

(2)Pentru trei dintre recoltele
neculese în anul părăsirii
proprietăţilor
în
teritoriile
prevăzute în Legea nr. 290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare, la alegerea foştilor
proprietari sau a moştenitorilor
acestora, se acordă despăgubiri al
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căror cuantum se stabileşte de
către
comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
Legii
nr.
290/2003,
cu
modificările şi completările
ulterioare, prin raportare la
valorile prevăzute în anexa nr. 2.

septembrie 1940 şi a Legii
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 şi pentru
modificarea
unor
acte
normative, prin raportare la
valorile şi limitele prevăzute în
anexa nr. 1.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

”(2) Pentru trei dintre recoltele
neculese în anul părăsirii
proprietăților
în
teritoriile
prevăzute în Legea nr. 290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare, la alegerea foştilor
proprietari sau a mo
ștenitorilor
acestora, se acordă despăgubiri al
căror cuantum se stabile
ște de
către
Comisia
Specială
prevăzută la alin.(1), prin Tehnică legislativă
raportare la valorile prevăzute în
anexa nr. 2.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
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14.

3. Art.6 se abrogă

Nemodificat

Art. 6
(1)
Comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare,
soluţionează cererile de acordare
a despăgubirilor, în ordinea
înregistrării acestora şi, prin
hotărâre, propun acordarea de
despăgubiri sau respingerea
cererilor.

15.

Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD

(2)
Hotărârea
comisiei
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
Legii
nr.
290/2003,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
însoţită
de
înscrisurile şi documentele care
au fost avute în vedere la
emiterea acesteia, se comunică,
în termen de 30 de zile de la
emitere,
AutorităţiiNaţionale
pentru
Restituirea
Proprietăţilor.
În
acelaşi
termen, hotărârea se comunică
şi solicitantului.
Art. 7

4. Art.7 se abrogă

(1)

Autor

Autoritatea

Naţională (1) Nemodificat
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amendament:

Deputat

Textul propus prin amendament
reprezintă o dublă reglementare
prin raportare la prevederile art.
2 alin (1)și al art. 5 alin. (4),
propus mai sus.

Procedura stabilită prin normă se
transferă, prin prezenta lege,
Comisiei Speciale.

pentru
Restituirea
Proprietăţilor,
în
baza
documentelor
transmise,
procedează
la
analizarea
dosarelor aferente hotărârilor
comisiilor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Legii
nr. 290/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare,
din
punctul de vedere al existenţei şi
întinderii dreptului la acordarea
despăgubirilor,
în
ordinea
înregistrării acestora.

Laura-Cătălina
Grup PSD

(2) În situația în care se constată (2) Nemodificat
lipsa sau neconcordan
ța unor
înscrisuri
doveditoare,
Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea Proprietă
ților poate
solicita înscrisurile necesare atât
instituțiilor publice, cât și
persoanelor
care
solicită
acordarea de despăgubiri.
(3)În baza documentelor depuse (3) Nemodificat
la dosar, Autoritatea Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor validează sau
invalidează hotărârea comisiei
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea Legii
nr. 9/1998, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
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Vicol-Ciorbă,

completările ulterioare, şi, după
caz,
emite
decizie
de
validare/invalidare, în tot sau
în
parte,
sub
semnătura
vicepreşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor cu atribuţii de
coordonare a aplicării Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4)În cazul în care se constată că
persoana îndreptăţită are dreptul
la despăgubiri şi pentru alte
bunuri decât cele pentru care s-a
stabilit valoarea prin hotărârea
comisiei judeţene, respectiv a
municipiului
Bucureşti,
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin
decizia prevăzută la alin. (3),
stabileşte şi valoarea bunurilor
neevaluate iniţial.

(4) Nemodificat

(5) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate iniţial în dosarele
constituite în temeiul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se face potrivit
prevederilor acesteia.

„(5) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate iniţial în dosarele
constituite în temeiul Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se face potrivit
prevederilor art.7 alin.(3) - (5)
potrivit
prevederilor
din
prezenta lege.”

1.
Alineatul (5) al articolului
7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(6) Stabilirea valorii bunurilor (6) Nemodificat
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16.

neevaluate iniţial în dosarele
constituite în temeiul Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se face
potrivit art. 5.
2.
Alineatul (2) al articolului 5. Nemodificat
Art.10
10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2)Plata despăgubirilor stabilite
prin
actele
administrative
p rev ăzu te la art. 9 lit. c) şi d ) se
efectuează în ordinea cronologică
a emiterii acestora, în tranşe
anuale egale, eşalonat, pe o
perioadă de 5 ani, începând cu
anul următor emiterii deciziilor
de validare.

17.
..................

„Plata despăgubirilor stabilite
prin
actele
administrative
prevăzute de art.9 lit. c) şi d) se
efectuează în ordinea cronologică
a emiterii acestora, în tranşe
anuale egale, eşalonat pe o
perioadă de 5 ani”.

Art.10.Până la intrarea în vigoare a
prezentei legi, cererile aflate în
curs de soluţionare la comisiile
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea Legii
nr.9/1998,
republicată,
cu
modificările ulterioare, şi a Legii
nr.290/2003, cu modificările si
completările
ulterioare,
se
analizează de aceste comisii şi
hotărârile emise de acestea din
urmă se validează/invalidează, în
tot sau în parte, sub semnătura
vicepreşedintelui
Autorităţii

Se elimină forma Senatului
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
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Plata despăgubirilor stabilite prin
actele administrative prevăzute la
art.9 lit.a) si b), se efectuează în
ordinea cronologică a emiterii
acestora, în tranșe anuale egale,
eșalonat, pe o perioadă de 5 ani,
începând cu anul următor
emiterii deciziilor de validare, si
prin actul actul normativ, se
urmărește ca plata deciziilor de
validare să se realizeze începând
cu anul emiterii deciziei,
asemenea deciziilor emise în
temeiul Legii nr.165/2013(pentru
despăgubirile
pe
Legea
nr.10/2001 și Legea nr.18/1991)
Se impune eliminarea art. 10 din
prezenta lege, întrucât aduce
atingere prevederilor art. 15 din
Constituția României și este în
contradicție cu prevederile art. 5
alin. (2) lit. (b) din prezenta lege.

18.
..................

19.

Legea nr. 24/2007

Art.18
(6)Prin excepţie de la prevederile
alin. (5), este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în
vederea realizării unor lucrări de
utilitate publică, astfel cum
acestea sunt prevăzute de Legea
nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică,
republicată, altele decât cele
privind construcţiile locuinţelor
sociale, obiectivelor sociale de
învăţământ, sănătate, protecţie şi
asistenţă socială, organizaţiilor

Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor.
Art.11.La data intrării în vigoare a
prezentului act normativ, se
abrogă dispoziţiile art.2 alin.(1),
lit.a) şi lit.b), alin.(2) şi alin.(3)
din Legea nr.9/1998, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi orice
dispoziţie contrară prezentului
act normativ.

Art.11 Tehnică legislativă
Literele a)și b) ale alin. (1),
alin.(2) și alin.(3) ale art.2 di n
Legea nr. 9/1998, republicată,
cu modificărileși completările
ulterioare, se abrogă la data
intrării în vigoare a prezentei
legi.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD

Art. 12.Alineatul (6) al articolului 18
din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, se modificăși va
avea următorul cuprins:
(6)Prin excepţie de la prevederile
alin. (5), este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în
vederea realizării unor lucrări
strict definite de utilitate publică,
astfel cum acestea sunt prevăzute
de Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, republicată,
altele
decât
cele
privind
construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor
sociale
de
învăţământ, protecţie şi asistenţă
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neguvernamentale, precum
administraţiei
publice
autorităţilor judecătoreşti.

20.

Legea nr. 256/2018

şi
şi

socială,
organizaţiilor
neguvernamentale, precum şi
administraţiei
publice
şi
autorităţilor judecătoreşti.
Autor amendament: deputat PSD
Horia Țuțuianu
Art. 13.Legea nr. 256/2018 privind
unele măsuri
privind unele
măsuri
necesare
pentru
implementarea
operaţiunilor
petroliere de către titularii de
acorduri petroliere referitoare
la perimetre petroliere offshore
şi onshore de adâncime, cu
modificările
utlerioare,
se
modifică după cum urmează:
Autor amendament: Grup PSD
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21.

Legea nr. 256/2018
Art. 21

1. La alineatul (3) al articolului
21, literele b) și c) se modifică și
vor avea următorul cuprins:

(3)Modificarea regimului de
redevenţe şi a regimului fiscal
specific aplicabil activităţilor de
explorare, dezvoltare, exploatare
şi abandonare, în condiţiile
prezentei legi, cuprinde:
---------------------------------------b)majorarea cotelor procentuale
de redevenţă petrolieră sau
modificarea
pragurilor
de
producţie brută aferente acestor
cote, stipulate în fiecare acord
petrolier la data de 1 ianuarie
2023, sau modificarea bazelor de
impozitare ori a metodei de
calcul al redevenţelor petroliere
datorate la data de 1 ianuarie
2023 pentru operaţiuni petroliere
de exploatare a petrolului din
zăcămintele
petroliere,
reglementate de Legea nr.
238/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;

b)majorarea cotelor procentuale
de redevenţă petrolieră sau
modificarea
pragurilor
de
producţie brută aferente acestor
cote, stipulate în fiecare acord
petrolier la data de 1 septembrie
2022, sau modificarea bazelor de
impozitare ori a metodei de
calcul al redevenţelor petroliere
datorate la data de 1 septembrie
2022 pentru operaţiuni petroliere
de exploatare a petrolului din
zăcămintele
petroliere,
reglementate de Legea nr.
238/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;

c)majorarea cotelor, modificarea
bazelor de impozitare sau a
metodei de calcul al oricăruia
dintre impozitele, taxele şi
contribuţiile aplicabile la data de
1 ianuarie 2023, exclusiv
sectorului petrolier;
----------------------------------------

c)majorarea cotelor, modificarea
bazelor de impozitare sau a
metodei de calcul al oricăruia
dintre impozitele, taxele şi
contribuţiile aplicabile la data de
1 septembrie 2022, exclusiv
sectorului petrolier;
Autor amendament: Grup PSD
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22.

23.

Art. 18

2. Articolul 18 se modifică și va
avea următorul cuprins:

Titularilor de acorduri petroliere
referitoare la perimetre petroliere
offshore şi/sau onshore de
adâncime aflate în curs de
executare li se aplică, pe toată
perioada
derulării
acestora,
regimul de redevenţe şi regimul
fiscal
specific
aplicabil
activităţilor
de
explorare,
dezvoltare,
exploatare
şi
abandonare existente la data de 1
ianuarie 2023.

Titularilor de acorduri petroliere
referitoare la perimetre petroliere
offshore şi/sau onshore de
adâncime aflate în curs de
executare li se aplică, pe toată
perioada
derulării
acestora,
regimul de redevenţe şi regimul
fiscal
specific
aplicabil
activităţilor
de
explorare,
dezvoltare,
exploatare
şi
abandonare existente la data de 1
septembrie 2022.
Autor amendament: Grup PSD
Anexa nr. 1

Anexa nr. 1

Nr. Categoria de bunuri
crt.

Euro/
mp

1

Teren intravilan zone 22,06
urbane (maximum 450
mp)

2

Teren intravilan zone 3,54
rurale (maximum 1.000
mp)
Construcţii cu destinaţia 35,96
de locuinţă din zona
urbană
Construcţii cu destinaţia 27,61
de locuinţă din zona
rurală

3

4

5
6
7

Nr.
crt.

Teren intravilan zone 22,06
urbane (maximum
450 mp)

2

Teren intravilan zone 3,54
rurale (maximum
1.000 mp)

3

Construcţii cu
35,96
destinaţia de locuinţă
din zona urbană
Construcţii cu
27,61
destinaţia de locuinţă
din zona rurală
Anexe ale
22,67
construcţiilor din
zona urbană

5

6
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Euro
/mp

1

4

Anexe ale construcţiilor 22,67
din zona urbană
Anexe ale construcţiilor 8,31
din zona rurală
Teren agricol
0,62

Categoria de
bunuri

Anexe ale
construcţiilor din
zona rurală

8,31

Prețurile per mp, menționate în
anexa
nr. 1, se aplică
suprafețelor utile, întrucât H.G.
nr. 753/1998 prevede că modul
de stabilire a țelor
suprafe
construcțiilor se face prin
raportare la suprafața utilă.

7

24.

25.

Anexa nr. 2
Nr.
Categoria de
crt.
recolte
1
Porumb

Notă
*1) Suprafața totală de teren
reconstituită nu poate depăși
limita de 50 ha teren de
proprietar deposedat.
*2) Valorile prevăzute în anexă
se raportează la suprafața utilă,
a imobilelor.
Autor amendament: Deputat
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Grup PSD
Nemodificat
lei/kg
0,74

2

Bumbac

6,64

3

Floarea-soarelui

1,59

Anexa nr. 3
Nr Categoria
.
de bunuri
crt
.

1

Construc
ţii cu
destinaţi
a de
spaţiu
comercia

Teren agricol*1) 0,62

Nemodificat
Legea
nr.9/1
998
euro/
mp

Lege
a nr.
290/
2003
euro
/mp

72,49

256,
53

30

l din
zona
urbană
2

Construc
ţii cu
destinaţi
a de
spaţiu
comercia
l din
zona
rurală

46,54

146,
64

3

Construc
ţii cu
destinaţi
a de
spaţiu
industria
l din
zona
urbană

47,24

63,8
9

4

Construc
ţii cu
destinaţi
a de
spaţiu
industria
l din
zona
rurală

34,50

57,5
4

31

Anexa nr. 2

AMENDAMENTE RESPINSE
Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
1.

Art.3.-

...........

(2) Comisia Specială este
formată din 5 membriși are
următoarea
componență:

(2) Comisia Specială este 2. respins la vot
formată din 5 membri
licențiați în științe juridice
sau
drept, ționari
func
publici, și are următoarea
componență:

Camera
Deputaților

Autor amendament: Oana
Murariu, deputat USR
2.

Art.5.
...........

Art.5 alin.(2)

(2) Comisia Specială are
următoarele atribuții:
……
b)
validează
sau
invalidează, in tot sau in
parte hotărârile comisiilor
județene,
respectiv
a
municipiului
Bucure
ști
pentru
aplicarea
Legii
nr.9/1998, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare, și
a
Legii
nr.290/2003, cu modificările

b) Se elimină.

Autor amendament: Oana
Murariu, deputat USR
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
și completările ulterioare,
emise anterior intrării in
vigoare a prezentei legi;
3.

Art. 10

...........

4.

Până la intrarea în vigoare a
prezentei legi, cererile aflate
în curs de ționare
solu
la
comisiile județene, respectiv
a municipiului Bucure
ști
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările ulterioare, și a
Legii nr. 290/2003, cu
modificările și completările
ulterioare, se analizează de
aceste comisiiși hotărârile
emise de acestea din urmă se
validează/invalidează, în tot
sau în parte, sub semnătura
vicepreședintelui Autorității
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților.

2. respins la vot

Camera
Deputaților

La articolul 10 se introduce 2. respins la vot
un nou alineat, alineatul (2),
cu următorul cuprins:

Camera
Deputaților

Se elimină

Autor
amendament:
Sebastian I. Burduja, deputat
PNL

(2) După data intrării în
vigoare a prezentei legi,
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Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere

...........

...........

Comisiile județene, respectiv a
Comisiei
municipiului
București pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998și a Legii nr.
290/2003 vor continua să
ființeze sub aspect procedural,
urmând să aibă o competen
ță
restrânsă, până la soluționarea
definitivă a litigiilor aflate pe
rolul instanțelor judecătorești,
respectiv
până
la
data
finalizării
procedurii
de
transmitere a dosarelor, către
Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea Proprietăților.
Autor amendament: Deputat
Nicoleta Goleac, deputat PSD

5.

...........

Art. 11. – La data intrării în
vigoare a prezentului act
normativ,
se
abrogă
dispozițiile art.2 alin.(1), lit.a)
și lit.b), alin.(2) și alin.(3) din
Legea nr.9/1998, republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
precum și orice dispoziție
contrară
prezentului
act
normativ.

Art. III
La data intrării în vigoare a
prezentului act normativ, se
abrogă dispozițiile
art.2
alin. (2) și alin. (3), art.6, art.
9, art. 12ș i 13 din Legea nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și completările
ulterioare, art. 13 și art. 14 din
Legea nr. 164/2014, privind
unele
măsuri
pentru
accelerarea și
finalizarea
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
procesului de solu
ționare a
cererilor formulate în temeiul
Legii nr. 9/1998 privind
acordarea de compensa
ții
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 al Legii nr.
290/2003 privind acordarea de
despăgubiri sau compensa
ții
cetățenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, ținute
re
sau
rămase în Basarabia, Bucovina
de Nordși Ținutul Herța, ca
urmare a stării de război
și a
aplicării Tratatului de Pace
între România
și Put
erile
Aliate și Asociate, semnat la
Paris la 10 februarie 1947,
și
pentru modificarea unor acte
normative.
Autor amendament: Sebastian
I. Burduja, deputat PNL
6.

Art. 11. – La data intrării în Art. IV- La data intrării în 2. respins la vot
vigoare a prezentului act vigoare a prezentei legi se
normativ,
se
abrogă
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere

...........

dispozițiile art.2 alin.(1), lit.a)
și lit.b), alin.(2) și alin.(3) din
Legea nr.9/1998, republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
precum și orice dispoziție
contrară
prezentului
act
normativ.

abrogă dispozițiile art. 2 alin.
(1), lit. a)și lit. b), alin. (2) și
alin. (3) din Legea nr. 9/1998,
republicată, cu modificărileși
completările ulterioare, art. 6,
art. 13 alin. (1)și (2) și art.
14 alin. (2) din Legea nr.
164/2014, precum și orice
dispoziție contrară prezentului
act normativ.
Autor amendament: Deputat
Nicoleta Goleac, deputat PSD

7.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
...........

Art.1.-

(2)
Documentele transmise 2. respins la vot
în completare, la solicitarea
comisiilor, ulterior intrării în
vigoare a prezentei legi, se
înaintează de către comisiile
județene,
respectiv
a
municipiului București pentru
aplicarea Legii nr.9/1998,
republicată, cu modificărileși
completările ulterioareși a
Legii
nr.290/2003,
cu
modificările și com pletările
ulterioare în termen de 15 zile
de la înregistrare, către
Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea Proprietăților.

(2) Documentele transmise
în completare, la solicitarea
comisiilor, ulterior intrării în
vigoare a prezentei legi, se
înaintează de către comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr.9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
Legii
nr.290/2003,
cu
modificările şi completările Autor:
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Deputat

Nicoleta

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
ulterioare în termen de 5 zile Goleac, Grup PSD
de la înregistrare, către
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor.
8.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
...........

...........

2. respins la vot

Camera
Deputaților

Art.1.(5)Activitatea
comisiilor
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998 și Legii nr. 290/2003,
încetează în termen de 30 zile
de
la
data
finalizării
procedurii de transmitere a
cererilor depuse în temeiul
Legii nr. 9/1998, republicată,
cu
modificările și
completările ulterioare,și a
Legii nr. 290/2003, cu
modificările și completările
ulterioare.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
CAPITOLUL I
2. respins la vot
Dispoziţii generale

9.

...........

...........

Art.1.(6) În cazul dosarelor aflate
pe rolul instan
țelor de
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
judecată, instanța introduce
din
oficiu
Autoritatea
Națională pentru Restituirea
Proprietăților, în calitate de
pârât, în vederea continuării
procedurilor de judecată.

10.

...........

Art.2.(1) Autoritatea Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilorsoluţionează
cererile prevăzute la art.1
alin.(1) în ordinea înregistrării
acestora la comisii, în termen
de 60 de luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

Autor: Oana Murariu, deputat
USR
Art.2.2. respins la vot
(1)Comisia Specială pentru
Acordarea Despăgubirilor,
denumită
în
continuare
Comisia Specială, constituită
în baza prezentei legi,
soluționează cererile prevăzute
la art. 1 alin. (1) în ordinea
înregistrării
acestora
la
comisii,
în
termen
de
maximum 60 de luni de la
data transmiterii cererilor de
către comisiile județene.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

(3) În cazul cererilor aflate
în curs de soluţionare, faţă de
care se constată necesitatea
unor înscrisuri doveditoare
care nu au fost solicitate de
către comisiile judeţene până
la transmiterea lor către

(3) În cazul cererilor aflate în
curs de solu
ționare, față de
care se constată necesitatea
unor înscrisuri doveditoare
care nu au fost solicitate de
către comisiile județene până
la transmiterea lor către
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, se
pot
solicita
înscrisurile
necesare
atât
instituţiilor
publice, cât şi persoanelor care
au
formulat
cerere
de
despăgubire,
moştenitorilor
legali şi testamentari sau
persoanelor care au vocaţie
succesorală ai persoanelor
prevăzute la art.1 alin.(1) şi (3)
din
Legea
nr.9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art.1
alin.(1) din Legea nr.290/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare.

Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea Proprietă
ților, se
pot
solicita
înscrisurile
necesare
atât țiilor
institu
publice, cât și persoanelor care
au
formulat
cerere
de
despăgubire,
ștenitorilor
mo
legali și
testamentari
ai
persoanelor prevăzute la art.1
alin. (1)și (3) din Legea nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și completările
ulterioare și art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 290/2003, cu
modificările și completările
ulterioare.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

(4) Persoanele
care
au
formulat
cerere
de
despăgubire,
moştenitorii
legali şi testamentari sau
persoanele care au vocaţie
succesorală pot completa, cu
înscrisuri, dosarele aflate în
curs
de
soluţionare
la
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea
Proprietăţilor,
cărora li se instituie un termen
de decădere de 120 zile, care
curge de la data la care

(4) Persoanele care au formulat
cerere
de
despăgubire,
moștenitorii
legali
și
testamentari, pot completa cu
înscrisuri, dosarele aflate în
curs
de ționare
solu
la
Autoritatea Na
țională pentru
Restituirea
Proprietă
ților
cărora li se instituie un termen
de decădere de 120 zile, care
curge de la data la care
persoanei i se comunică, în
scris, care sunt documentele

39

Camera
decizională

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
persoanei i se comunică, în necesare soluționării cererii.
scris, care sunt documentele
necesare soluţionării cererii.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
(5) Termenul prevăzut la
alin.(4) poate fi prelungit la
cererea scrisă a persoanei care
a
formulat
cerere
de
despăgubire, a moştenitorilor
legali şi testamentari, sau
persoanelor care au vocaţie
succesorală, o singură dată,
pentru o perioadă de 60 zile, în
situaţia în care se face dovada
necesităţii în raport cu
demersurile
pentru
completarea dosarului.
11.

...........

(5) Termenul prevăzut la alin.
(4) poate fi prelungit la cererea
scrisă a persoanei care a
formulat
cerere
de
despăgubire, a mo
ștenitorilor
legali și testamentari, o singură
dată, pentru o perioadă de 60
zile, în situația în care se face
dovada necesității în raport cu
demersurile
pentru
completarea dosarului.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
Art.5.2. respins la vot
(1)
Comisia
Specială
funcționează în subordinea
Cancelariei
PrimuluiMinistru
conform
regulamentului aprobat prin
decizia prim-ministrului.

Art.5.(1) Comisia
Specială
funcţionează
pe
baza
prevederilor prezentei legi şi
a regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare,
aprobat prin Ordin al
Preşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
Proprietăţilor.
(4) Sumele stabilite prin (4) Sumele stabilite prin
deciziile Comisiei Speciale se deciziile Comisiei Speciale se
plătesc în condiţiile art.(10) şi plătesc în condițiile art.(10) și
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

art.(11) din Legea nr.164/2014. art.(11) din Legea nr.164/2014
privind unele măsuri pentru
accelerarea și finalizarea
procesului de solu
ționare a
cererilor
formulate
în
temeiul Legii 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 al Legii nr.
290/2003 privind acordarea
de
despăgubiri
sau
compensații
cetățenilor
români pentru bunurile
proprietate
a
acestora,
sechestrate, ținute
re
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,și pentru
modificarea
unor
acte
normative, cu modificările
ulterioare.
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Camera
decizională

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
Autor: Comisia juridică de
(5) Deciziile Comisiei Speciale disciplină și imunități
pot fi atacate, în termen de 30
de zile de la comunicare, la (5) Deciziile Comisiei Speciale
secţiile
de
contencios pot fi atacate, în termen de 30
administrativ ale tribunalelor de zile de la comunicare, la
de
la
domiciliul secțiile civile ale tribunalelor,
reclamantului, indiferent de indiferent
de
calitatea
calitatea titularului acţiunii. titularului acțiunii. Hotărârea
Hotărârea
pronunţată
de pronunțată de instanța de
instanţa de judecată este judecată este supusă căilor de
supusă apelului, în condiţiile atac în condițiile Codului de
Codului de procedură civilă.
procedură civilă.

12.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
...........

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
Art.72. respins la vot

Art.7(2) Evaluarea
bunurilor
prevăzute la art.5 alin.(1) şi (2)
din Legea nr.164/2014 se face
de către Secretariatul Comisiei
Speciale, prin raportare la
valorile şi limitele prevăzute în
anexele nr.1 şi 2 din Legea
nr.164/2014.

(2)Evaluarea
bunurilor
prevăzute la art.5 din Legea nr.
164/2014,cu
modificările
ulterioare se face de către
Secretariatul
Comisiei
Speciale, prin raportare la
valorile și limitele pr evăzute
anexele nr.1și 2 din Legea
nr.164/2014, cu modificările
ulterioare.
Autor: Comisia juridică de
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
13.

Legea nr.164/2014

Art.9.Legea nr.164/2014 privind
unele
măsuri
pentru
accelerarea
şi
finalizarea
procesului de soluţionare a
cererilor formulate în temeiul
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
şi al Legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau
compensaţiicetăţenilor români
pentru bunurile proprietate a
acestora, sechestrate, reţinute
sau rămase în Basarabia,
Bucovina
de
Nord
şiŢinutulHerţa, 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, şi pentru
modificarea
unor
acte
normative, se modifică şi se
completează,
după
cum
urmează:

disciplină și imunități
Art. 92. respins la vot
Legea nr. 164/2014 privind
unele
măsuri
pentru
accelerarea și
finalizarea
procesului de solu
ționare a
cererilor formulate în temeiul
Legii nr. 9/1998 privind
acordarea de compensa
ții
cetățenilor români
pentru
bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma
aplicării
Tratatului
dintre
România și Bulgaria, semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940
și al Legii nr. 290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau
compensații cetățenilor români
pentru bunurile proprietate a
acestora, sechestrate, ținute
re
sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nordși Ținutul
Herța, ca urmare a stării de
război și a aplicării Tratatului
de Pace între România
și
Puterile Aliateși Asociate,
semnat la Paris la 10 februarie
1947, și pentru modificarea
unor acte normative,
cu
modificările ulterioare, se
modifică și se completează,
după cum urmează:
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
Autor: Comisia juridică de
disciplină și imunități
14.

Art. 4

Nemodificat

Cererile aflate în curs de
soluţionare
la
comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare,şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se
analizează şi se soluţionează
pe baza actelor care atestă
existenţa
dreptului
la
despăgubiri, certificate de
autorităţile competente, acte
care pot fi completate cu
declaraţii
ale
martorilor,
autentificate.
15.

Art. 6
(1)
Comisiile
judeţene,
respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998, republicată,

1. Articolul 4 se modifică
și
va avea următorul cuprins:

2. respins la vot

Camera
Deputaților

2. respins la vot

Camera
Deputaților

”Cererile formulateîn temeiul
Legii nr. 9/1998 republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările
şicompletările ulterioare, se
analizează şi se soluţionează
pe baza actelor care atestă
existența
dreptului
la
despăgubiri, certificate de
autoritățile competente, acte
care pot fi completate cu
declarații
ale
martorilor,
autentificate.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

Nemodificat

3. Articolul 6 se modificăși
va avea următorul cuprins:
”(1)
Comisia
Specială,
soluționează
cererile
de
acordare a despăgubirilor în
temeiul Legii nr. 9/1998,
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Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

cu
modificările
şi
completările ulterioare, şi a
Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare,
soluţionează
cererile
de
acordare
a
despăgubirilor, în ordinea
înregistrării acestora şi, prin
hotărâre, propun acordarea
de despăgubiri sau respingerea
cererilor.

republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și
a Legii nr. 290/2003, cu
modificările și completările
în
ordinea
ulterioare
înregistrării acestorași, prin
decizie, stabilește acordarea
de despăgubiri sau respingerea
cererilor.”

(2)
Hotărârea
comisiei
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare,
însoţită de înscrisurile şi
documentele care au fost
avute în vedere la emiterea
acesteia, se comunică, în
termen de 30 de zile de la
emitere, AutorităţiiNaţionale
pentru
Restituirea
Proprietăţilor. În acelaşi
termen,
hotărârea
se
comunică şi solicitantului.

”(2)
Decizia
Comisiei
Speciale, se comunică, în
termen de 30 de zile de la
emitere, solicitantului.”

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
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Camera
decizională

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
16.

Art. 7

(1) Nemodificat

4. Articolul 7 se modifică și
va avea următorul cuprins:

(1) Autoritatea Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor,
în
baza
documentelor
transmise,
procedează
la
analizarea
dosarelor aferente hotărârilor
comisiilor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare, din punctul de
vedere al existenţeişi întinderii
dreptului
la
acordarea
despăgubirilor, în ordinea
înregistrării acestora.

”(1) Comisia Specială, în
baza documentelor transmise,
procedează
la
analizarea
cererilor și dosarelor aferente
hotărârilor comisiilor județene,
respectiv
a
municipiului
București pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, din
punctul de vedere al existenței
şi întinderii dreptului la
acordarea despăgubirilor, în
ordinea înregistrării acestora.”

(3)În
baza
documentelor (3) Nemodificat
depuse la dosar, Autoritatea
Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor validează sau
invalidează hotărârea comisiei
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a

”(3) În baza documentelor
depuse la dosar, Comisia
Specială
validează
sau
invalidează hotărârea comisiei
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
Legii nr. 290/2003, cu

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi, după caz, emite
decizie
de
validare/invalidare, în tot sau
în parte, sub semnătura
vicepreşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor cu atribuţii de
coordonare a aplicării Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.

modificările şi completările
ulterioare, şi, după caz, emite o
decizie prin care se stabilește
valoarea
despăgubirilor
bănești sau de respingere a
cererii prevăzute la art. 1,
sub
semnătura
vicepreşedintelui
Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor cu atribuţii de
coordonare a aplicării Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Autor: Deputat PNL Sebastian
(4)În cazul în care se constată
Ioan Burduja
că persoana îndreptăţită are (4) Nemodificat
” (4) În cazul în care se
dreptul la despăgubiri şi pentru
constată
că
persoana
alte bunuri decât cele pentru
îndreptățită are dreptul la
care s-a stabilit valoarea prin
despăgubiri şi pentru alte
hotărârea comisiei judeţene,
bunuri decât cele pentru care srespectiv
a
municipiului
a stabilit valoarea prin
Bucureşti,
Autoritatea
hotărârea comisiei jude
țene,
respectiv
a
municipiului
Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, prin decizia
București, Comisia Specială,
prevăzută
la
alin.
(3),
prin decizia prevăzută la alin.
stabileşteşi valoarea bunurilor
(3), stabile
ște şi valoarea
neevaluate iniţial.
bunurilor neevaluate inițial.”
1.
Alineatul
(5)
al
articolului 7 se modifică şi va Autor: Deputat PNL Sebastian
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Camera
decizională

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

(5) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate iniţial în dosarele
constituite în temeiul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, se face potrivit
prevederilor acesteia.

avea următorul cuprins:

Ioan Burduja

„(5) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate iniţial în dosarele
constituite în temeiul Legii
nr.9/1998, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, se face potrivit
prevederilor art.7 alin.(3) - (5)
potrivit prevederilor din
prezenta lege.”

„(5) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate inițial în dosarele
constituite în temeiul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și completările
ulterioare, se face potrivit
prevederilor art. 7 alin. (3) –
(5) din prezenta lege privind
stabilirea unor măsuri în
vederea
finalizării
procedurilor administrative
de solu
ționare a ce rerilor
aflate pe rolul comisiilor
județene,
respectiv
a
municipiului
Bucure
ști
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările și completările
ulterioare, și a Legii nr.
290/2003, cu modificărileși
completările ulterioare,
și
pentru modificarea unor acte
normative.”

(6) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate iniţial în dosarele (6) Nemodificat
constituite în temeiul Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se face
potrivit art. 5.

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
„(6) Stabilirea valorii bunurilor
neevaluate inițial în dosarele
constituite în temeiul Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
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Camera
decizională

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
completările ulterioare, se face
potrivit alin.(5) și a anexelor
nr. 1 și 2.”

17.

Art. 9
Actul administrativ prin care
se stabileşte dreptul la
despăgubiri
şi
cuantumul
acestora este, după caz:
a)hotărârea comisiei judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare, emisă înainte de
intrarea în vigoare a prezentei
legi;
b)ordinul emis de şeful
Cancelariei Primului-ministru
în temeiul Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
respectiv decizia de plată
emisă de Autoritatea Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor, în temeiul Legii
nr. 9/1998, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, înainte de intrarea
în vigoare a prezentei legi;
c)decizia de validare, emisă de

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
5. La articolul 9, după litera 2. respins la vot
d), se introduce o nouă literă,
litera e), cu următorul
cuprins:
................

”e) decizia emisă de Comisia
Specială.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere

18.

Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor după
intrarea în vigoare a prezentei
legi, cu privire la hotărâri
emise în temeiul Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
de
comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti, înainte
de intrarea în vigoare a
prezentei legi;
d)decizia de validare, emisă de
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, cu
privire la hotărârile emise în
temeiul Legii nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al
Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare,
de
comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului Bucureşti, după
intrarea în vigoare a prezentei
legi.
2.
Alineatul
(2)
al 6. Alineatele (2)
Art.10
și (6) ale
articolului 10 se modifică şi va articolului 10 se modificăși
avea următorul cuprins:
vor avea următorul cuprins:
Plata
despăgubirilor
(2)Plata
despăgubirilor „Plata despăgubirilor stabilite ”(2)
prin
actele
stabilite
prin
actele prin actele administrative stabilite
administrative
prevăzute
la
art.
administrative prevăzute la art. prevăzute de art.9 lit. c) şi d)
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
9 lit. c) şi d ) se efectu ează în
ordinea cronologică a emiterii
acestora, în tranşe anuale
egale, eşalonat, pe o perioadă
de 5 ani, începând cu anul
următor emiterii deciziilor
de validare.

se efectuează în ordinea
cronologică a emiterii acestora,
în tranşe anuale egale, eşalonat
pe o perioadă de 5 ani”.

........................

9 lit. c), d) și e) se efectuează
în ordinea cronologică a
emiterii acestora, în șetran
anuale egale, șalonat,
e
pe o
perioadă de 5 ani.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

...

...

(6) Pentru fiecare tranşă
anuală, Autoritatea Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor emite un titlu
de plată. Titlul de plată, în
original, se comunică, în cel
mult 5 zile de la emitere,
Ministerului Finanţelor Publice
şi persoanelor îndreptăţite.

”(6) Pentru fiecare șă
tran
anuală, Comisia
Specială,
emite un titlu de plată. Titlul
de plată, în original, se
comunică, în cel mult 5 zile de
la
emitere,
Ministerului
Finanțelor
Publice
şi
persoanelor îndreptățite”.
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

19.

Art. 12
..................
(1) Se instituie un termen
decădere de 120 de zile,
care persoanele care
formulat cereri de acordare
despăgubiri pot completa,

de
în
au
de
cu

7. Alineatul (1) al articolului 2. respins la vot
12, se modifică
și va avea
următorul cuprins:
”(1) Se instituie un termen de
decădere de 120 de zile, în care
persoanele care au formulat
cereri
de
acordare
de
despăgubiri pot completa, cu

51

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere

20.

înscrisuri, dosarele aflate în
curs de soluţionarela comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,ori la
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea
Proprietăţilor.
Termenul de decădere curge de
la data la care persoanei i se
comunică, în scris, care sunt
documentele
necesare
soluţionării cererii.

înscrisuri, dosarele aflate în
curs de soluționare în temeiul
Legii nr. 9/1998, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare.
Termenul de decădere curge de
la data la care persoanei i se
comunică, în scris, care sunt
documentele
necesare
soluționării
cererii.
Comunicarea se realizează
conform
prevederilor
privind comunicarea actelor
de procedură din Codul de
procedură civilă.”

Art. 13

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
8. Alineatul (3) al articolului 2. respins la vot
13, se modifică
și va avea
următorul cuprins:

..................
(3)Comisiile
judeţene,
respectiv a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998, republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, şi a
Legii nr. 290/2003, cu
modificările şi completările
ulterioare, auobligaţia de a

”(3) Comisia
Specialăare
obligația de a centraliza în
termen de 180 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei
legi,
numărul
cererilor
înregistrate şi nesoluționate și
de a-l publica pe pagina de
internet a Autorității Naționale
pentru
Restituirea
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Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere

21.

stabili, în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a
prezentei
legi,
numărul
cererilor
înregistrate
şinesoluţionate, de a afişa
aceste date la sediul lor şi de
a
le
comunica
AutorităţiiNaţionale pentru
Restituirea
Proprietăţilor.
Datele transmise de comisiile
judeţene,
respectiv
a
municipiului
Bucureşti
pentru aplicarea Legii nr.
9/1998,
republicată,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr.
290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, vor
fi centralizate şi publicate pe
pagina
de
internet
a
AutorităţiiNaţionale
pentru
Restituirea Proprietăţilor.

Proprietăților.”

Art. 15

9. Articolul 15 se modificăși
va avea următorul cuprins:

În
cazul
nerespectării
termenelor stabilite la art. 13
alin. (1) şi la art. 14 alin. (1)
şi (2), persoana îndreptățită se
poate
adresa ței instan
judecătorești prevăzute la art.
8.

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

..................

”În
cazul
nerespectării
termenului de soluționare de
60
luni
de
la
data
înregistrării
cererii
la
Autoritatea Națională pentru
Restituirea
Proprietă
ților ,
persoana îndreptățită se poate
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
adresa instan
ței judecătorești
prevăzute la art. 8 din Legea
nr. 164/2014.”

22.

Art. 17
..................
(1) În scopul accelerării şi
eficientizării procesului de
despăgubire,
în
aplicarea
prezentei legi, se stabilesc
următoarele măsuri:

Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja
10. Litera a) a alineatului (1) 2. respins la vot
al articolului 17, se modifică
și
va
avea
următorul
cuprins:

Camera
Deputaților

”(1) În scopul accelerării şi
eficientizării procesului de
despăgubire,
în
aplicarea
prezentei legi, se stabilesc
următoarele măsuri:

a) se suplimentează numărul
de posturi din structura
organizatorică a Autorită
ții
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților cu un număr de
20 de posturi de natură
contractuală, pentru o perioadă
de 36 de luni.

a) Se suplimentează numărul
de posturi din structura
organizatorică a Autorită
ții
Naționale pentru Restituirea
Proprietăților cu un număr de
20
posturi
de
natură
contractuală, pentru o perioadă
de 60 de luni.”
Autor: Deputat PNL Sebastian
Ioan Burduja

23.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1
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2. respins la vot

Camera
Deputaților

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere

Camera
decizională

2.pentru respingere
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Categoria de bunuri

Euro/mp
Nr.
Categoria de bunuri
crt.
Teren intravilan zone urbane 22,061
Teren intravilan zone urbane
(maximum 450 mp)
(maximum 450 mp)
Teren intravilan zone rurale
3,54 2
Teren intravilan zone rurale
(maximum 1.000 mp)
(maximum 1.000 mp)
Construcţii cu destinaţia de
35,963
Construcţii cu destinaţia de
locuinţă din zona urbană
locuinţă din zona urbană
Construcţii cu destinaţia de
27,614
Construcţii cu destinaţia de
locuinţă din zona rurală
locuinţă din zona rurală
Anexe ale construcţiilor din zona 22,675
Anexe ale construcţiilor din zona
urbană
urbană
Anexe ale construcţiilor din zona 8,31 6
Anexe ale construcţiilor din zona
rurală
rurală
Teren agricol
0,62 7
Teren agricol(maxim 50ha)

Euro/mp
22,06
3,54
35,96
27,61
22,67
8,31
0,62

Autor: Deputat PNL Sebastian Ioan
Burduja

24.

25.

Art. 99
ş) nerespectarea deciziilor
Curţii Constituţionale ori a
deciziilor pronunţate de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie în
soluţionarea recursurilor în
interesul legii;

Art. 210: Indemnizaţia pentru
limită de vârstă pentru primar,
viceprimar,
preşedinte
al
consiliului
judeţean
şi
vicepreşedinte al consiliului

2. respins la vot

Camera
Deputaților

Se abrogă art. 210 intitulat 2. respins la vot
indemnizatia pentru limita de
varsta
pentru
primar,
viceprimar, presedintele al
Consiliului
Judetean
și

Camera
Deputaților

Se abroga literaș) a alin.(1)
art.99 din Legea nr. 303/2004
statutul
judecătorilor
şi
procurorilor.
Autor amendament:
Ion, deputat USR
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Stelian

Nr

Text Lege în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

crt.

Motivație
1. pentru susținere
2.pentru respingere

judeţean

vicepresedinte al Consiliului
judetean din OUG 57/2019.
Autor amendament: Caludiu
Năsui,, deputat USR

56

Camera
decizională

