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AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.35 alin.(2) 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, trimis spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 464 
din 11 septembrie 2018.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Nicuşor HALICI 
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ inițiativa în ședința din 18 septembrie 2018. 

Comisia agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a avizat negativ inițiativa în ședința din 25 septembrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.35 alin.(2) 
din Legea nr.165/2013, astfel încât, în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite 
decizia în termenele prevăzute la art.33 şi 34 din Legea nr.165/2013, persoana care se 
consideră îndreptăţită, să se poată adresa instanţei judecătoreşti în termenul de 
prescripţie a dreptului la acţiune privitor la drepturile reale, prevăzut de Codul civil. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 9 martie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

La dezbateri a participat în calitate de invitat din partea Autorității 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăților domnul Alexandru Bala, vicepreședinte, iar 
din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișeștiˮ 
domnul Valeriu Tabără. 

 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) 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 amendamente respinse redate în anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 

Consilier, 
Roxana David 

 
 
 
 



Anexă: amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 165/2013 
 

Text adoptat de Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care entitatea 
învestită de lege nu emite 
decizia în termenele 
prevăzute la art. 33 şi 34, 
persoana care se consideră 
îndreptăţită se poate adresa 
instanţei judecătoreşti 
prevăzute la alin. (1) în 
termen de 6 luni de la 
expirarea termenelor 
prevăzute de lege pentru 
soluţionarea cererilor.  
 

Articol unic.- La articolul 35 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 1, nr.278 din 17 mai 
2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care entitatea învestită 
de lege nu emite decizia în termenele 
prevăzute la art.33 şi 34, persoana care 
se consideră îndreptăţită se poate adresa 
instanţei judecătoreşti prevăzute la 
alin.(l) în termenul de prescripţie a 
dreptului la acţiune privitor la 
drepturile reale prevăzut de Codul 
civil.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 35 alin. (2) se completează 
și va avea următorul cuprins: 
(2) În cazul în care entitatea 
învestită de lege nu emite decizia 
în termenele prevăzute la art.33 şi 
34, persoana care se consideră 
îndreptăţită se poate adresa 
instanţei judecătoreşti prevăzute la 
alin.(l) în termenul de prescripţie a 
dreptului la acţiune privitor la 
drepturile reale prevăzut de Codul 
civil, care începe să curgă de la 
expirarea termenelor prevăzute 
la art. 33 și 34.” 
Autor: Márton Árpad 
Deputat UDMR 
 

 

 


