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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

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 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Art. I. - 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 completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează : 

 

1. Alineatul (6) al articolului 21 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 excepție, în 
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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 tranzacționat 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.” 

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

alineat, alin.(31), cu următorul cuprins: 

„(31) 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.” 

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.” 

 

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. 

 
 



 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 6 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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