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Domnului deputat 
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Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 
Domnului deputat 
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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor 

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, ale 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, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe 
Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad 
la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor 
şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată 

la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  

problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 121 din 7 mai 2013, spre 

dezbatere şi avizare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a 

Guvernului nr.10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit 
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dispoziţiilor 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, ale 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, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului 

Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la 

câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, 

încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi 

Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate 

în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii 

nr.393/2006. 

 
          Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

          În şedinţa din 14 mai 2013, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, 

în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în 

urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz 

favorabil.  

         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
 

Nicolae Păun 
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