
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri 

imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, 

respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 

comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor 
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bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, 

respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000, cu 

următoarele modificări: 

 

 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 

„Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea anexei la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor 

bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România şi a 

anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea 

unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România”. 

 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 

evreieşti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/1997, cu 

modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul 

(1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Valer  Dorneanu 


