
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

Regimurile totalitare din România au trecut, după anul 1940, în
patrimoniul statului român, fără nici o despăgubire, o serie de bunuri imobile care
au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România.

Printre bunurile imobile confiscate sau naţionalizate se regăsesc lăcaşuri
de cult, şcoli, grădiniţe, biblioteci, sedii ale unor organizaţii etc., unele dintre
acestea fiind ulterior închiriate unor persoane fizice sau juridice, primind o altă
destinaţie.

După căderea regimului comunist s-au făcut nenumărate demersuri în
vederea redobândirii proprietăţilor. De asemenea, printre obligaţiile asumate de
România pe plan internaţional se numără şi restituirea bunurilor comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aşa cum se stipulează şi în rapoartele
organismelor internaţionale. Totodată, până la reglementarea generală a situaţiei
prin lege, aşa cum acest lucru a fost afirmat şi în cadrul lucrărilor sesiunii din
primăvara anului 1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Guvernul
şi-a propus să restituie câteva clădiri cu valoare simbolică, aşa cum a procedat şi cu
unele imobile aparţinând comunităţii evreieşti, prin Legea nr. 140/1997 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/1997.

În scopul realizării măsurilor reparatorii de restituire a unei părţi din
proprietăţile confiscate, s-a elaborat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 13/1998. Imobilele cuprinse în anexă şi-au păstrat, în mare parte, destinaţia
iniţială, şi urmează să fie folosite de succesorii din cadrul comunităţilor, stabiliţi de
către o comisie specială.

Prin transmiterea titlului de proprietate către succesori, statul român se va
degreva de obligaţia suportării cheltuielilor de întreţinere şi de renovare a clădirilor
în cauză.

Întocmirea documentaţiei, pe bază de acte doveditoare, se va efectua de
către o comisie specială formată pe baze paritare din reprezentanţi ai Guvernului şi
ai reprezentanţilor organizaţiilor minorităţilor naţionale.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor
bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România.


