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                                RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.290/27 
iunie 2003 privind acordarea  de despăgubiri sau compensaţii 

cetăţenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 

Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 

Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947  
 

          
 
                     În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă de 
modificare a Legii nr.290/27 iunie 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, 
trimisă cu adresa nr. PL.X 104 din 28 februarie 2007,  înregistrată  cu nr. 
31/206 din 1 martie 2007. 

   Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă, în şedinţa din 26 februarie 2007. 

    Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, competenţa decizională aparţine Camerei 
Deputaţilor.  
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, a avizat favorabil,  cu avizul nr.25/121 din 7 
martie 2007, propunerea legislativă. 

 Comisia pentru politică externă, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu avizul nr.33/104 din 22 martie 2007. 
                   Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, 
cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1335/07.10.2006. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.3186 din 
20.10.2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

         Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.290/2003 privind 
acordarea  de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947, în sensul despăgubirii sau compensării acestora 
pentru bunurile imobile avute în proprietate pe aceste teritorii, precum şi 
pentru recoltele neculese în anul 1940.           

          În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei  au examinat propunerea legislativă 
mai sus menţionată  în  şedinţa din  28  martie 2007, întocmind Raport de 
respingere.  
                     Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 3 mai 2007, în 
temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 
retrimiterea propunerii legislative de modificare a Legii nr.290/27 iunie 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, Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi 
sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.  

           În conformitate cu prevederile art. 61 şi  70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei  au reexaminat 
propunerea legislativă mai sus menţionată  în  şedinţa din  23  mai 2007. La 
lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea iniţiatorilor 
domnul deputat Aurel Vainer. 

    Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au reţinut faptul că 
având în vedere efortul bugetar important pe care îl presupune aplicarea legii 
în forma actuală, Guvernul României, prin reprezentanţii A.N.R.P, apreciază 
că nu se impune amendarea Legii nr.290/2003. 
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               Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la şedinţă 15 deputaţi. 
               În urma  reexaminării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor menţinerea Raportului iniţial de respingere a  propunerii 
legislative de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea  de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, care modifică o lege ordinară, 
propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                               
 
                              PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
                               Sergiu Andon                                     George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  
Dr. Corneliu Manda 
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