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                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                     Bucureşti, 6 octombrie 2020 
                     Nr. PL- x 532/2020 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 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 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 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, trimis cu adresa nr. 
PL-x 532 din 8 septembrie 2020, înregistrat cu nr. 4c-13/788 din 8 septembrie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (8) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 2 
septembrie 2020. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere cu privire la inițiativa legislativă. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 807 din 13 august 2020, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
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 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu avizul 4c-6/468 din 9 septembrie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.21 alin.(6) și a art.33 alin.(4), precum și 
completarea cu un nou alineat la art.31 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Intervențiile legislative sunt argumentate în „Expunerea de motive” prin faptul că „numeroși supraviețuitori 
ai Holocaustului au murit înainte de a primi o minimă dreptate și (...) din păcate alți supraviețuitori ai 
Holocaustului vor fi curând în aceeași situație”, precum și prin faptul că „este absolut necesar ca procedura pe care 
trebuie să o urmeze pentru restituirea proprietăților preluate abuziv să fie cât mai simplă, cu o durată cât mai scurtă 
și cu cât mai puține elemente de birocrație”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și 
Social în şedinţa online din data de 6 octombrie 2020.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii 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. 

Amendamentele admise sunt redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                      

                              PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
 
                            Nicușor HALICI                                                 Aida – Cristina CĂRUCERU                            

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  
                                                               

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
Crt. 

Text Legea nr. 165/2013 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.     Lege pentru modificarea și 
completarea Legii 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 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- 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, cu modificările și 

Art. I. Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă 

 

 – 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 
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completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 

din 17 mai 2013, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează : 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 

3.  

 

(6)Evaluarea imobilului care 
face obiectul deciziei se face 
prin utilizarea grilei notariale 
valabile la data emiterii 
deciziei de către Comisia 
Naţională şi se exprimă în 
puncte. Un punct are valoarea 
de un leu. 

 

*) ATENŢIE! Aplicarea 
prevederilor art. 21 alin. (6) se 
suspendă de la data intrării în 
vigoare a O.U.G. nr. 72/2020 
până la data de 1 martie 2021. 

Pe perioada suspendării, 
evaluarea imobilelor pentru 

1. La articolul 21, alineatul (6) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

   (6) Evaluarea imobilului ce 
face obiectul deciziei se face 
prin aplicarea grilei notariale 
valabile la data intrării în 
vigoare a Legii 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, cu modificările și 
completările ulterioare, în 
considerarea caracteristicilor 
tehnice ale imobilului și a 
categoriei de folosință la data 
preluării acestuia. Prin 

1. Alineatul (6) al articolului 
21 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 

 

 

 

Nemodificat 

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă 
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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. 

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". 

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 

excepție, 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 tranzacțional după 
preluarea abuzivă de stat a 
imobilului, evaluarea 
imobilului ce face obiectul 
deciziei se face prin utilizarea 
grilei notariale valabile pentru 
anul precedent emiterii 
deciziei de către Comisia 
Națională. Evaluarea se 
exprimă în puncte. Un punct 
are valoarea de un leu. 



 6 

pentru perioada mai 2013 - 
data aprobării emiterii deciziei 
de către Comisia Naţională 
pentru Compensarea 
Imobilelor. 

(la data 19-mai-2020 Art. 21, 
alin. (6) din capitolul III a se 
vedea referinte de aplicare din 
Actul din Ordonanta urgenta 
72/2020 ) 

4. Art. 31 

(1)În termen de 3 ani de la emiterea deciziei 
de compensare, deţinătorul de puncte poate 
solicita valorificarea acestora în numerar. 
Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 
2017, termenul începe să curgă de la 
această dată. 

(2)Cererea de valorificare se depune, 
personal/prin mandatar cu procură 
autentică, la sediul Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor sau se 
transmite prin servicii poştale şi de curierat, 
însoţită, după caz, de decizia de compensare 
sau certificatul de deţinător de puncte, în 
original. Certificatul de deţinător de puncte 
se emite de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor în situaţia 
transmiterii drepturilor recunoscute prin 
decizia de compensare. 

(3)În baza cererii deţinătorului de puncte, 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor emite, pe parcursul a 5 ani 
consecutivi, titluri de plată, în tranşe anuale 
egale, în limita valorii stabilite prin decizia 
de compensare. Titlurile de plată se emit în 

2. La articolul 31, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin.(31), cu următorul 
cuprins: 

„(31

2. După alineatul (3) al 
articolului 31 se introduce 
un nou alineat, alin. (3

) Prin excepție de la 
prevederile alin.(3), în situația 
în care deținătorul de puncte 
este persoană certificată de 
entități desemnate de statul 
român sau de alte state membre 
ale Uniunii Europene sau de 
organele competente din statul 
de reședință, ca supraviețuitor al 
Holocaustului, Autoritatea 
Națională pentru Restituirea 
Proprietăților emite un singur 
titlu de plată.” 

1), cu 
următorul cuprins :  

“(31

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă și pentru 
precizia reglementării.  

 

 

) Prin excepție de la 
prevederile alin. (3), în 
situația în care deținătorul de 
puncte este persoană 
certificată de entități 
desemnate de statul român 
sau de alte state membre ale 
Uniunii Europene sau de 
statul de reședință,  ca 
supraviețuitor al 
Holocaustului, Autoritatea 
Națională pentru Restituirea 
Proprietăților emite un 
singur titlu de plată.” 
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ordinea cronologică a emiterii deciziilor de 
compensare. 

……………………………………… 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

5.  

 

 

(4)Cererile se analizează în 
ordinea înregistrării lor la 
entităţile prevăzute la alin. (1). 
Prin excepţie, se analizează cu 
prioritate cererile formulate de 
persoanele certificate de 
entităţi desemnate de statul 
român sau de alte state membre 
ale Uniunii Europene, ca 
supravieţuitoare ale 
Holocaustului, aflate în viaţă la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a 
prezentei legi. 

3. La articolul 33, alineatul 
(4) se modifica și va avea 
următorul cuprins:  

 

„(4) Cererile se analizează în 
ordinea înregistrării lor la 
entitățile prevăzute la alin.(l).  
Prin excepție, se analizează cu 
prioritate cererile formulate de 
persoana certificată de entități 
desemnate de statul român sau 
de alte state membre ale Uniunii 
Europene sau de organele 
competente din statul de 
reședință, ca supraviețuitoare 
ale Holocaustului, aflate în viață 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a 
prezentei legi.” 

3. Alineatul (4) al 
articolului 33 se modifică și 
va avea următorul cuprins:  

 

“(4) Cererile se analizează în 
ordinea înregistrării lor la 
entitățile prevăzute la alin. 
(1). Prin excepție, se 
analizează cu prioritate 
cererile formulate de 
persoana certificată de 
entități desemnate de statul 
român sau de alte state 
membre ale Uniunii 
Europene sau de statul de 
reședință, ca 
supraviețuitoare ale 
Holocaustului, aflate în viață 
la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentei legi.” 

Autor : deputat Silviu Vexler 

 

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă și  pentru 
precizia reglementării.  
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6. OUG 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 

Art. 1 - 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 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. 

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. II – La data intrării în 
vigoare a prezentei legi se 
abrogă art. 1 și 2 din 
Ordonanța de urgență 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 și instituirea 
unor măsuri tranzitorii, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 412 din 19 mai 2020. 

Autor : deputat Silviu Vexler 

Amendament necesar 
pentru ca prevederile 
prezentului proiect de 
lege să poată intra în 
vigoare. 

 

 
 
 
 


