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AVIZ
asupra propunerii legislative privind restituirea bunurilor preluate de
stat din patrimoniul Academiei Române
Cu adresa nr. 59 din 22 aprilie 1998, înregistrat•
sub nr.282/XVIII/9 din 23 aprilie 1998 la Comisia
pentru
înv•••mânt,
•tiin••,
tineret
•i
sport,
Secretarul General al Camerei Deputa•ilor a trimis, în
vederea dezbaterii •i aviz•rii, propunerea legislativ•
men•ionat• mai sus.
În •edin•a din 4 noiembrie 1998 Comisia pentru
înv•••mânt, •tiin••, tineret •i sport
a examinat
aceast• ini•iativ• legislativ• •i a hot•rât, cu
unanimitate de voturi, s• o avizeze negativ pentru
urm•toarele considerente:
- proiectul
de
lege
bazat
pe
principiul
“ restitutio in integrum”
prevede restituirea
c•tre Academia Român• a tuturor bunurilor mobile
•i imobile preluate de c•tre statul român în
cursul anului 1948, prin Decretul nr.198/1948,
decizia Consiliului de Mini•tri nr.1486/1948,
precum •i prin alte m•suri abuzive ulterioare.
Consider•m c•, în principiu, restituirea c•tre
proprietarul
de
drept,
Academia
Român•,
a
bunurilor preluate în mod abuziv de c•tre stat,
este justificat• din punct de vedere juridic,
etic •i moral, a•a cum justificat• este •i
restituirea bunurilor celorlal•i proprietari,
persoane fizice sau juridice, spolia•i prin
aplicarea unei legisla•ii abuzive;
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- pe de alt• parte, consider•m c• transpunerea în
practic• a prevederilor acestei legi ar putea
întâmpina
dificult••i
deosebite,
în
special
datorit• faptului c• o serie de aspecte pe care
propunerea
legislativ•
încearc•
s•
le
reglementeze fac obiectul altor legi. Astfel,
restituirea
terenurilor
agricole
este
reglementar•
de
Legea
fondului
funciar,
restituirea spa•iilor locuibile este reglementat•
de legea caselor na•ionalizate, etc.;
- pentru
a
putea
fi
reanalizat•,
propunerea
legislativ• amintit•, ar trebui s• fie rev•zut•
de autor, cu sprijinul unor juri•ti aviza•i care
s•
fac•
corel•rile
legislative
necesare,
incluzând în corpul legii articole privind
modificarea prevederilor celorlalte legi care se
refer• la aceea•i problematic•.
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