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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti,  12.06.2007 

Nr.  Pl-x 945/2006 
  

RAPORT   SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea art.1, art.16 şi  art.17 
din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor  imobile preluate 

în mod  abuziv în perioada 6 martie – 22 decembrie 1989 
 

                    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 
modificarea art.1, art.16 şi  art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul 
juridic al unor  imobile preluate în mod  abuziv în perioada 6 martie – 22 
decembrie 1989, trimisă cu adresa nr. Pl-x 945 din  11 decembrie 2006  şi 
înregistrată sub nr. 31/1486 din  12 decembrie  2006. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92  alin (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este 
Cameră decizională.  

Senatul, în  calitate  de primă  Cameră  sesizată, a respins 
această   propunere  legislativă în şedinţa  din  6 decembrie 2006. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1023 din 24 iulie  2006. 

Guvernul, prin punctul  de  vedere  transmis  cu adresa nr.2638 
din 29 august  2006,  nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia  pentru  administraţie  publică,  amenajarea  
teritoriului  şi  echilibru  ecologic a avizat  negativ  iniţiativa legislativă, 
conform avizului  nr.26/1345 din 31  ianuarie  2007. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare  modificarea  Legii nr.10/2001 privind  regimul juridic al  
unor  imobile preluate în mod abuziv în perioada 6  martie 1945 –                
22 decembrie 1989, republicată, cu  modificările şi  completările  ulterioare, 

Administrator
Original



 2

în sensul ca restituirea imobilelor preluate în mod abuziv să se facă, de 
regulă, în natură, iar foştilor  proprietari să li se acorde măsuri reparatorii în 
echivalent pentru  imobilele  ocupate de unităţi bugetare din învăţământ, din 
sănătate, aşezăminte culturale sau alte instituţii publice, sedii ale partidelor 
legal înregistrate,ori de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanţele 
organizaţiilor interguvernamentale acreditate în România, precum şi de 
personalul cu  rang diplomatic al acestora, în vederea continuării activităţilor 
de interes  public. 

Membrii  Comisiei  au  examinat  propunerea  legislativă, în 
şedinţele  din  7  februarie  2007  şi 11  aprilie  2007, întocmind  raportul  
iniţial  nr. Pl–x 945  din 7  februarie 2007 şi  respectiv  raportul 
suplimentar nr. Pl-x 945 din 11 aprilie  2007, prin care  au  propus  
Plenului  Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii  legislative pentru 
modificarea art.1, art.16 şi  art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul 
juridic al unor  imobile preluate în mod  abuziv în perioada 6 martie – 22 
decembrie 1989. 

În şedinţa  din 3  mai  2007, Plenul Camerei  Deputaţilor, în 
temeiul  prevederilor art.104 alin. (3) din Regulamentul Camerei  
Deputaţilor, republicat,  a hotărât retrimiterea iniţiativei  legislative la  
Comisie, pentru  o  nouă  dezbatere. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 97  alin. (4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au  reluat 
dezbaterile  la propunerea  legislativă menţionată mai  sus în şedinţa din  12 
iunie 2007. 

La  lucrările Comisiei au participat, în calitate  de invitaţi, din  
partea  Ministerului Educaţiei, Cercetării şi  Tineretului, doamna Gabriella 
Pasztor, secretar  de stat, iar  din partea iniţiatorilor, domnul  deputat  Adrian  
Moisoiu. 

În urma  examinării  propunerii  legislative,  a punctului  de 
vedere  al  Guvernului  şi  a opiniilor exprimate de  membrii  Comisiei  şi  de 
invitaţi,  s-au   constatat  următoarele: 

- prin modificările  propuse de iniţiatori  la  art.1, 16  şi  17 
din Legea  nr. 10/2001 se revine  la  textele acestei  legi în forma  dinaintea  
modificărilor  aduse  prin Legea  nr.247/2005 privind reforma  în domeniile  
proprietăţii  şi  justiţiei,  precum şi  unele  măsuri  adiacente; 

- prin Legea nr.247/2005  s-au  adoptat  măsuri  care  să  
asigure o  restituire  integrală  în natură şi  numai  când  din motive  
obiective aceasta  nu  mai  este  posibilă să  se acorde  despăgubiri  juste  şi  
echitabile; 

- de altfel, obiectul de reglementare  a Legii  nr.10/2001  
constă  tocmai  în  restituirea  imobilelor  preluate în mod  abuziv în 
perioada  6 martie  1945 – 22 decembrie  1989, imobile  pentru  care   foştii  
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proprietari  au fost  lipsiţi  de  folosinţa  acestora    o perioadă  îndelungată  
de timp; 

- pentru  a nu  aduce atingere însă  activităţilor  desfăşurate  
în  aceste imobile  ce urmează  a fi restituite  foştilor  proprietari,  Legea  
nr.10/2001 prevede soluţia  menţinerii afectaţiunii pe o  perioadă  rezonabilă, 
necesară deţinătorilor imobilelor  restituite pentru  a-şi  rezolva situaţia. De 
asemenea, această  soluţie a avut  în vedere, în acelaşi  timp,  să  nu  vatăme 
proprietarul în exerciţiul dreptului  său  de proprietate recunoscut  după  
urmarea procedurilor  prevăzute  de  Legea  nr.10/2001; 

- reglementările  propuse prin  iniţiativa legislativă  supusă  
dezbaterii  constituie  o  abatere de la  textul constituţional care  consacră  
principiul garantării  proprietăţii  private. 
                    Faţă  de aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (10 voturi  pentru  respingere, 4  voturi  împotrivă şi  o  
abţinere) să menţină  raportul  iniţial,   propunând Plenului Camerei  
Deputaţilor,  respingerea  propunerii  legislative  pentru modificarea art.1, 
art.16 şi  art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor  
imobile preluate în mod  abuziv în perioada 6 martie – 22 decembrie 1989. 
       Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la  şedinţă  15  deputaţi. 
       În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează  modificarea  
unei  legi  organice, propunerea  legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                     Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
Dumitra Diaconu 
 


