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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia – 
Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre 

Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 
noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul 

deputat Gvozdenovici Slavomir, membru al Grupului parlamentar  
al Minorităţilor Naţionale 

 
 
 
 
 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu privire la 
frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi Regatul României, 
încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de 
domnul deputat Gvozdenovici Slavomir, membru al Grupului parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, transmis cu adresa nr.PL.-X 590 din 29 iunie 2006 şi 
înregistrat sub nr.24/438/30.06.2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în şedinţa din 26 iunie 2006, a adoptat proiectul de lege sus 
menţionat. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.335/06.03.2006, a avizat favorabil acest 
proiect de lege. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia – 
Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, 
completat prin Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale în şedinţa 
din 13 iulie 2006.  
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Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptare 
proiectului de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma 
aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin 
Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici Slavomir, 
membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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