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privind aprobarea Ordonanței 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 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articol unic. ‒ Se  aprobă  Ordonanța  de  urgență  a   

Guvernului  nr. 72 din 14 mai 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 
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Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020, cu următoarele 

modificări și completări: 

 

1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alin. (6) 

al art. 21 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” 

 

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 21. ‒ La articolul 21 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 și completările ulterioare, 

alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(6) Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se 

exprimă în puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru 

anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională, în 

considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de 

folosință la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 30 iunie 2021,  în condiţiile art. 147 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată. 
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