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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra proiectului de 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2020 pentru 
suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi 
instituirea unor măsuri tranzitorii, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 353 din 10 iunie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 15.06.2020 
P.L.x 353/2020 

                                                     
 

     RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 
alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, retrimis cu adresa 
nr.PL-x 353 din 10 iunie 2020 şi înregistrat cu  nr. 4c-13/482.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru respingerea ordonantei de urgenţă în şedinţa din 3 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.401 
din 29 aprilie 2020. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea dispoziţiilor 
art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013, până la data de 1 martie 2021. Această dată se 
justifică prin faptul că grilele se publică în luna decembrie a fiecărui an, pentru anul 
următor, iar evaluatorii A.N.R.P. au nevoie de o perioadă de minim două luni pentru a-şi 
însuşi noua metodologie de evaluare. De asemenea, pentru a permite continuarea 
acordării de despăgubiri foştilor proprietari pe perioada suspendării, evaluarea imobilelor 
se va realiza potrivit reglementării anterioare intrării în vigoare a Legii nr.22/2020, în 
sensul că evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se va face prin aplicarea grilei 
notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013, în considerarea 
caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării 
acestuia, şi se exprimă în puncte. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au reexaminat această iniţiativă 
legislativă prin mijloace electronice în şedinţa din 15 iunie 2020. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport favorabil asupra proiectului de Lege privind adoptarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 
alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, cu amendamentele 
admise redate în Anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
Consilier,  
Roxana David 

 
 
 



 
ANEXĂ: AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

OUG nr. 72/2020 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

1.   Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2020 pentru 
suspendarea aplicării 
prevederilor art.21 alin.(6) din 
Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în 
România si instituirea unor 
măsuri tranzitorii 
 

Lege privind adoptarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.72/2020 
pentru suspendarea aplicării 
prevederilor art.21 alin.(6) din 
Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România si instituirea 
unor măsuri tranzitorii 
Autor: Comisia  

 

2.   Articol unic.- Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.72 din 14 mai 
2020 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor art.21 
alin.(6) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România 

Articol unic.- Se adoptă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.72 din 14 
mai 2020 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor art.21 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi instituirea 
unor măsuri tranzitorii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
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Nr. 
crt. 

OUG nr. 72/2020 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

şi instituirea unor măsuri 
tranzitorii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.412 din 19 mai 2020. 
 

Partea I, nr.412 din 19 mai 2020. 
Autor: Comisia 

3.  ORDONANŢĂ DE 
URGENTĂ 
pentru suspendarea aplicării 
prevederilor art. 21 alin. (6) 
din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru 
Analizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist 
în România şi instituirea unor 
măsuri tranzitorii 
 

 Nemodificat  

4.  Art.l. - Aplicarea prevederilor 
art. 21 alin. (6) din Legea nr. 
165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist 
în România, publicată în 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

OUG nr. 72/2020 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 278 
din 17 mai 2013, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se suspendă de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă până la data de 1 
martie 2021. 
 

5.  Art.2. - Pe perioada 
suspendării prevăzute la art. 
1, evaluarea imobilelor 
pentru care se acordă 
despăgubiri se face prin 
aplicarea grilei notariale 
valabile la data intrării în 
vigoare a Legii nr.165/2013, 
în considerarea 
caracteristicilor tehnice ale 
imobilului şi a categoriei de 
folosinţă la data preluării 
acestuia, şi se exprimă în 
puncte. Un punct are valoarea 
de un leu. 
 

 Art. 2. – (1) Pe perioada suspendării 
prevăzute la art. 1, evaluarea 
imobilelor pentru care se acordă 
despăgubiri se face astfel :  
a) prin aplicarea grilei notariale 
valabile la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 165/2013, în considerarea 
caracteristicilor tehnice ale 
imobilului și a categoriei de 
folosință la data preluării acestuia, 
în dosarele în care se acordă 
măsuri compensatorii altor 
persoane decât titularul dreptului 
de proprietate, fost proprietar sau 
moștenitorii legali ori testamentari 
ai acestuia. 
b) prin utilizarea grilei 
notariale valabile la data emiterii 
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Nr. 
crt. 

OUG nr. 72/2020 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

deciziei de către Comisia 
Națională, în dosarele în care se 
acordă măsuri compensatorii 
titularului dreptului de 
proprietate, fost proprietar sau 
moștenitorilor legali ori 
testamentari ai acestuia, iar 
dreptul de proprietate nu a fost 
tranzacționat după preluarea 
abuzivă de stat a imobilului. 
(2) Evaluarea imobilelor pentru 
care se acordă despăgubiri se 
exprimă în puncte. Un punct are 
valoarea de un leu. 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 

6.  Art.3. - În situaţia în care 
grila notarială prevede valori 
doar pentru terenurile din 
categoria „curţi-construcţii”, 
iar terenul preluat în mod 
abuziv de stat avea o altă 
categorie de folosinţă, 
valoarea despăgubirilor se 
stabileşte prin aplicarea unei 
reduceri de 50% din valoarea 
pentru terenurile „curţi-
construcţii”. 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

OUG nr. 72/2020 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

7.  Art.4. - În situaţia în care 
grilele notariale sunt 
elaborate în moneda 
naţională a României, leul, 
valoarea imobilelor pentru 
care se acordă despăgubiri se 
actualizează cu indicele de 
creştere a preţurilor de 
consum pentru perioada mai 
2013 – data aprobării emiterii 
deciziei de către Comisia 
Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor. 

 Nemodificat  

 
 


