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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea legii nr. 290/2003 

privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietatea personală 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 a 

Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea personală 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 a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, trimisă cu adresa 
nr. P.l.x- 638, din 4 septembrie 2006, înregistrată sub nr. 31/1021 din 4 
septembrie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 75  alineatele (1) şi (3) din Constituţia 
României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa sa din 29 august 2006. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 46/12.01.2006. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 
nr. 25/722/7 septembrie 2006. 
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Guvernul, în punctul său de vedere, transmis sub nr. 
1065/03.04.2006, a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietatea personală 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 
modificarea şi completarea Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, în sensul includerii persoanelor îndreptăţite să primească 
despăgubiri şi compensaţii, conform prevederilor Legii nr. 290/2003 şi a 
posibilităţii de a acorda acestora dreptul de a opta pentru acordarea de 
acţiuni din Fondul “Proprietatea” constituit în baza Legii nr. 24/2005. 

Împrumutând caracterul legii asupra căreia se intervine, prin 
conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 1 octombrie 2006. 

La dezbateri, în calitate de reprezentant al iniţiatorilor, a fost prezent 
domnul deputatat Florin Iordache. 

La lucrări au fost prezenţi majoritatea membrilor comisiei. 
Analizând iniţiativa legislativă, membrii comisiei au apreciat că 

aceasta nu poate fi acceptată întrucât acordarea de acţiuni la fondul 
„Proprietatea” pentru beneficiarii Legii 290/2003 nu este utilă şi oportună 
având în vedere, pe de o parte, că acest fond nu a fost dimensionat în 
consideraţia aceste legi şi, pe de altă parte, ar crea o inechitate între 
beneficiarii legii care au primit despăgubiri şi care nu au dispus de acest 
drept de opţiune şi cei care nu au primit încă despăgubiri. 

De asemenea, membrii comisiei au luat act de faptul că există la 
Camera Deputaţilor o iniţiativă legislativă, deja adoptată de Senat, care 
prevede o serie de modificări ale Legii nr. 290/2003, de natură să accelereze 
şi să eficientizeze aplicarea acestei legi de către Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, (1 vot împotrivă) respingerea propunerii legislative pentru 
completarea legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea personală 
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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 a Titlului VII din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente. 

 
 

 
 
 

              PREŞEDINTE,                    SECRETAR,                                                          
                       Sergiu Andon                       George Băeşu 
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