
Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 

administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a 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 şi pentru 
modificarea unor acte normative 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost 
sesizată, pentru dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PLx. 400 din 27 septembrie 2021, cu proiectul de Lege 

privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor 

aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 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 şi a 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 şi pentru modificarea unor acte normative. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat 
proiectul de lege în şedinţa din 22 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
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