
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

                                       Bucureşti, 27.03.2014
                                      Nr. 4c-4/161 

 

Către,   
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la 

art.6 alin.(1) 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,  
precum şi pentru prorogarea unor termene 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să 
se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) 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, precum şi pentru prorogarea unor 
termene, transmis cu adresa nr. PL.x 118 din  17 martie 2014  şi înregistrat sub            
nr.4c-4/138/18.03.2014. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1544/23.12.2013, a avizat favorabil proiectul de lege sus 
menţionat. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru 
instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) 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, precum 
şi pentru prorogarea unor termene, în şedinţa din  25 martie 2014.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea favorabilă  a 
proiectului de lege, cu amendamentele respinse care se regăsesc in anexa la aviz. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 

           PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
 

         Nini SĂPUNARU                                  Costel ŞOPTICĂ 
 
 
 
 
Consilier, Ioana Goţa       
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       ANEXA  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

Text proiectul de lege 
Text propus de Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 
  

Motivaţia amendamentului 
 

0 1 2 3 
1. Art. I 

Se instituie un termen de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în care comisia prevăzută la art.5 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 Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.278 din 17 mai 2013, 
finalizează situaţia terenurilor agricole, cu sau 
fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul 
public sau privat al statului sau, după caz, al 
unităţii administrativ-teritoriale, care pot face 
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate 
pe fiecare unitate administrativ-teritorială. 

 Art. I 
Se instituie un termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, în care comisia prevăzută la art.5 
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 Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.278 din 17 mai 2013, finalizează situaţia terenurilor agricole, cu 
sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat 
al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care 
pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare 
unitate administrativ-teritorială. 
 
Deputat PD-L: Tinel GHEORGHE 

 
Sunt suficiente 90 de zile în care comisia să 
finalizeze procesul de restituire. 
La adoptarea Legii nr.165/2013 în Parlamentul 
României, Prim-Ministrul Victor Ponta a dat 
asigurări că termenele prevăzute pentru 
implementarea legii sunt maximale. Prin 
modificările aduse de această ordonanţă se 
tergiversează punerea în aplicare a legii. 

2. Art. II 
(1) Termenul prevăzut la art.10 alin.(1) din 
Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 
1 septembrie 2014. 
 
(2) Termenul prevăzut la art.20 alin.(4) din 
Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 
1 ianuarie 2015. 

Art. II 
(1) Termenul prevăzut la art.10 alin.(1) din Legea nr. 165/2013 se 
prorogă până la data de 1 iunie 2014. 
 
(2) Termenul prevăzut la art.20 alin.(4) din Legea nr. 165/2013 se 
prorogă până la data de 1 septembrie  2015. 
 
Deputat PD-L: Tinel GHEORGHE 

- pentru corelare cu Art.1 

3. Art. III 
Termenul prevăzut la art.III din ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2013 pentru 
modificarea şi completarea ordonanţei 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la 
regiile autonome şi pentru prorogarea unui 
termen, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.388 din 28 iunie 2013, 
se prorogă până la data de 30 iunie 2014 
inclusiv. 

 
- se abrogă 

 
 
 

Deputat PD-L: Tinel GHEORGHE 

Nu sunt de acord cu prevederile acestui articol 
deoarece ar fi trebuit să intre în vigoare încă din 
anul 2012. 

__________” __________ 
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