
 

 
PARLENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 28 februarie 2007 

Nr. P.l-x  39/2007  
 
 
                                                                                                     RAPORT         

asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 
                              Legii nr. 10/2001 privind  regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie  1989, republicată 
 
 

                        În conformitate cu prevederile art. 95 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind  regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 – 22 decembrie  1989, republicată, trimisă cu adresa nr.Pl-x 39 /2007 şi înregistrată cu nr.100 din  12 februarie 
2007. 
                         Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 6 februarie 
2007. 
                        Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.1249 din 18.09.2006, cu observaţii şi 
propuneri. 

         Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr.3007/2006, nu susţine adoptarea iniţiativei 
legislative. 
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           Comisia pentru drepturile omului,culte şi problemele minorităţilor naţionale prin avizul nr.25/77 din 16 
februarie 2007 şi  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea  teritoriului şi echilibru ecologic prin avizul nr. 26/1415 din 
20 februarie 2007, au  avizat favorabil  propunerea legislativă. 

           Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  modificarea Legii nr.10/2001 în sensul 
extinderii perioadei de afectaţiune specială de la 3 ani la 5 ani  pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice 
de cultură şi care fac obiectul restituirii, precum şi completarea pct. 4 de la lit.a) din Anexa nr.2 la lege, astfel încât dispoziţiile 
art. 16 alin.(1) să se aplice şi aşezămintelor culturale, precum şi altor instituţii publice care desfăşoară activităţi culturale. 
                        În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările  ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării, în şedinţa din data de 28 februarie 2007. În timpul dezbaterilor pe 
articole au fost  formulate amendamente orale însuşite de către Comisie, cât şi un amendament depus de domnul  deputat 
Augustin Zegrean. 
                        La dezbateri a participat  ca invitat din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana 
Maria Valica – director, precum şi domnul deputat Petre Străchinaru, din partea iniţiatorilor. 
                        Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la dezbateri au fost prezenţi 14 
deputaţi. 
                       După discuţii cu caracter general s-a trecut la dezbaterea pe articole a propunerii legislative, concomitent cu 
examinarea amendamentelor  formulate oral, în timpul dezbaterilor.  
                          În urma examinării propunerii legislative, a amendamentelor şi a punctelor de vedere exprimate de membrii 
Comisiei, s-a hotărât cu  majoritate  de voturi (8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri), să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind  
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie  1989, republicată  cu 
amendamentele admise, prezentate în Anexă. 
                       În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
                                                                             PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 
                                                                             Sergiu  ANDON                                           George BĂEŞU 
   
 
 
 
 
Consilier,  
Cecilia Păduroiu 
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          ANEXĂ 
AMENDAMENTE  ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Textul propunerii 
legislative 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

1.  Titlul legii: 
   Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 
10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 
decembrie1989, 
republicată 

Titlul legii: 
   Lege pentru modificarea Legii 
nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată 
 
   Autor: Comisia juridică 
 

         Pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.  Art. I. Legea nr. 10/2001, 
privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 798 
din 2 septembrie 2005, se 
modifică şi se 
completează, după cum 
urmează: 

Art. I. Legea nr. 10/2001, 
privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 798 din 2 
septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică   după 
cum urmează: 
 
      Autor: Comisia juridică 
 

         Pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.  
 
 
 

1. Alineatul (1) al art. 16 
se modifică şi va avea 
următorul conţinut:  
 

1. Alineatul (1) al articolului 
16 va avea următorul cuprins: 
 
      Autor: Comisia juridică 

         Pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Art.16 - (1) În situaţia 
imobilelor având 
destinaţiile arătate în 
anexa nr.2, lit. a), care 
face parte integrantă din 
prezenta lege necesare şi 
afectate exclusiv şi 
nemijlocit activităţilor de 
interes public, de 
învăţământ, sănătate, ori 
social – culturale, foştilor 
proprietari sau,după caz, 
moştenitorilor acestora, li 
se restituie imobilul în 
proprietate cu obligaţia de  
a-i menţine  afectaţiunea 
pe o perioadă de până la 3 
ani, pentru cele arătate la 
pct. 3 şi 4 din anexa nr. 2 
lit. a) sau, după caz, de 
până la 5 ani de la data 
emiterii deciziei sau a 
dispoziţiei, pentru cele 
arătate la pct. 1 şi 2 din 
anexa nr. 2 lit. a). 

 
 (1) În situaţia imobilelor 
având destinaţiile arătate 
în anexa nr.2, lit. a), care 
face parte integrantă din 
prezenta lege necesare şi 
afectate exclusiv şi 
nemijlocit activităţilor de 
interes public, de 
învăţământ, sănătate, ori 
social – culturale, foştilor 
proprietari sau,după caz, 
moştenitorilor acestora, li 
se restituie imobilul în 
proprietate cu obligaţia de  
a-i menţine  afectaţiunea 
pe o perioadă de până la 3 
ani, pentru cele arătate la 
pct. 3 din anexa nr. 2 lit. a) 
sau, după caz, de până la 5 
ani de la data emiterii 
deciziei sau a dispoziţiei, 
pentru cele arătate la pct. 
1, 2  şi 4 din anexa nr. 2 
lit. a). 

 
      - nemodificat 

4.  
 
 
 
 
4. Imobilele ocupate de 
instituţii culturale(teatre, 
opere, biblioteci, muzee) 

2. Punctul 4 din anexa 
nr. 2 lit. a) se modifică şi 
se completează, urmând 
să aibă următorul 
conţinut: 
„4. Imobilele ocupate de 
instituţii publice de 
cultură (muzee, biblioteci, 

2. Punctul 4 din anexa nr. 2 
lit. a)  va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„4. Imobilele ocupate de 
instituţii publice de cultură:  
teatre, opere, biblioteci, 

 
 
Formularea propusă 
de iniţiator este 
exhaustivă, iar în 
intenţia legiuitorului a 
fost determinarea 
clară a imobilelor ce 
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instituţii de spectacole şi 
concerte, aşezăminte 
culturale, alte instituţii 
publice care desfăşoară 
activităţi culturale).” 

muzee, filarmonici, centre de 
cultură.  
 
    Autor: deputat Augustin 
Zegrean 
 

intră sub incidenţa art. 
16 din lege. 

5.  Art. II. Art. I. Legea nr. 
10/2001, privind regimul 
juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, 
modificată şi completată 
prin Legea nr. 247/2005 
privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, se 
republică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I cu modificările 
aduse prin prezenta lege. 

Art. II. Legea nr. 10/2001, 
privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 798 
din 2 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta 
lege, se va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
 
    Autor: Comisia juridică 
 

         Pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 
 
 
 
                                                               PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 
                                                               Sergiu  ANDON                                           George BĂEŞU 
 

 
 
Consilier, 
 Cecilia Păduroiu 


