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                         Bucureşti, 15.11.2022
                                         Nr. 4c-5/689

Către,    
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 31 alin.(1) 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 

 
(PLx. 690/2022)  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 
31 alin.(1) 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, transmis prin adresa nr. PLx. 690/2022 din 31 octombrie 2022, înregistrat la Comisie cu nr. 
4c-5/630 din data de 01 noiembrie 2022. 

Conform prevederilor art.75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 3957/28.06.2022, a avizat favorabil proiectul de act 
normativ.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.779/04.07.2022, a avizat favorabil, cu observații și propuneri, 
proiectul de lege. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege supus avizării în şedinţa din 15 noiembrie 
2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 
favorabil proiectul de lege, cu amendamentul admis prevăzut în anexa ce face parte integrantă din 
prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
                         
                       PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                     Florin-Ionuț BARBU                                     Constantin BÎRCĂ 
Consilier parlamentar, dr.Gabriela Amalia  Ciurea
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Anexa 
AMENDAMENT ADMIS 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune avizarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt.   

Text  
Legea nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare 

 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

La articolul 31, după alineatul (1), se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
 
„alin. (11).- Decizia de compensare prevăzută la 
alin.(1), emisă și necomunicată, va produce efecte de la 
momentul comunicării acesteia. ” 
 
Autor amendament: 
Deputat neafiliat  Alin Costel  PRUNEAN  
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