
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                        Bucureşti,  30 septembrie 2008 
                       Nr.  PLx. 891/2007 

 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

                           În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, trimisă cu adresa nr.PLx.891/2007 din  10 septembrie 2008 şi   înregistrată cu nr. 31/ 1378/2007 din 
11 septembrie 2008. 
                          Această lege, adoptată de  Senat şi Camera Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.1 
din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 30.06.2008. 
                          În conformitate cu  dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind 
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regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru 
următoarele considerente: 
 

1.    Legea trimisă spre promulgare nu corespunde „exigenţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind 
accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice, nerespectând principiul preeminenţei dreptului şi al separaţiei 
puterilor în stat”, ceea ce presupune  ca legiuitorul „să nu intervină pe parcursul derulării unor proceduri 
administrative sau judiciare prin măsuri care să avantajeze una dintre părţi în detrimentul celeilalte, ori care să 
ducă la modificarea soluţiilor juridice de la data declanşării acelor proceduri cu alte soluţii expres prevăzute de 
legea nouă şi pe care, în lipsa ei, instanţele nu le-ar fi putut lua. 

2.   Actul normativ transmis spre promulgare este echivoc şi imprecis conţinând formulări neclare, multe dintre 
prevederi fiind adoptate cu nerespectarea principiilor constituţionale şi a normelor de tehnică legislativă.” Se 
consideră că este modificată concepţia iniţială a actului de bază, iar forma legii trimise la promulgare nu 
cuprinde soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii. 

3.   Prin abrogarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.10/2001, se consideră că „se consfinţesc în fapt şi în drept actele de 
naţionalizare şi preluare abuzivă a acestor imobile de către terţi”. Totodată, dispoziţiile la alin.(5) al art.7, 
conform pct.5 al art.I din legea trimisă la promulgare, sunt neconstituţionale, deoarece exclud de la restituirea în 
natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr.112/1995 şi preluate de stat fără 
titlu valabil. 

4.   Abrogarea dispoziţiilor referitoare la interdicţia temporară de înstrăinare a imobilelor cumpărate de chiriaşi, 
până la finalizarea litigiului, va crea posibilitatea ca aceste imobile să fie înstrăinate în baza acestei legi, 
împrejurare ce va conduce la imposibilitatea executării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
întrucât  noul cumpărător nu a fost parte în proces. 

 
                    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 
României,  în şedinţa din  8 septembrie 2008 şi a adoptat Legea pentru modificarea şi  completarea Legii nr.10 din 8 
februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989 , în forma trimisă Camerei Deputaţilor . 
                       Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 



 3

    În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat cererea de reexaminare a Legii  pentru modificarea şi  
completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţie, precum şi 
legea în forma adoptată de Senat, în şedinţa din 23 septembrie 2008.   
                      În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi împotrivă), să propună 
spre dezbatere, plenului Camerei Deputaţilor Raportul de adoptare a Legii  pentru modificarea şi  completarea Legii nr.10 
din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, cu amendamentele admise prezentate în anexa la raport. 
                     Camera Deputaţilor, în şedinţa de plen din 29 septembrie 2008 a hotărât retrimiterea proiectului de lege la 
comisia sesizată în fond, pentru o nouă reexaminare şi întocmirea unui raport suplimentar. 
                     În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 30 septembrie 2008. La lucrările 
Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna director 
Ana Maria Valica. 
                     În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru,2 voturi împotrivă şi 
6 abţineri), să propună spre dezbatere, plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege  pentru modificarea şi  
completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu amendamentele admise prezentate în anexa la  Raportul suplimentar. 

Din numărul total de 29 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 22 deputaţi. 
 
                   În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                                                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
                                                      Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 
 
 
 
Red. Consilier C.Păduroiu                                                                                        
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                                                                                                                                ANEXĂ 

 
AMENDAMENTE  ADMISE 

 
la Legea  pentru modificarea şi  completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv               

în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989       ( PL-x 891/2007) 
 

Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1                 Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

Nemodificat Nemodificat 

 
 
 
 
 

2      Art. I - Legea nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22decembrie 
1989, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 798 din 2 
septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Nemodificat Nemodificat 

 

3   1. Alineatul (1) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Imobilele preluate în 
mod abuziv de stat, de 
organizaţiile cooperatiste sau de orice 
alte persoane juridice în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
precum şi cele preluate de stat în baza 
Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor 

Nemodificat Nemodificat 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

şi nerestituite, 
se restituie, în natură sau în 
echivalent, când restituirea în natură 
nu mai este posibilă, în condiţiile 
prezentei legi.” 

4 2. Alineatul (2) al articolului 2 se 
abrogă.                   Nemodificat 

 
             Nemodificat 

 

5 3. La articolul 5 se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: 
 
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi 
persoanelor ale căror averi au fost 
dobândite ilicit, în conformitate cu 
hotărârile instanţelor judecătoreşti 
pronunţate până la 6 martie 1945. Atât 
anexa nr. 1 la prezenta lege, cât şi 
hotărârile judecătoreşti respective vor 
fi afişate pe pagina de internet a 
autorităţii publice cu atribuţii în 
domeniul 
retrocedărilor.„ 

 3. La articolul 5 se introduce 
un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
 
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică 
şi persoanelor ale căror averi au 
fost dobândite ilicit, în 
conformitate cu hotărârile 
instanţelor judecătoreşti 
pronunţate până la 6 martie 1945. 
Atât anexa nr. 1 la prezenta lege, 
cât şi hotărârile judecătoreşti 
respective se afişează pe pagina 
de internet a autorităţii publice cu 
atribuţii în domeniul 
retrocedărilor.„ 
 

 
 
 
             Nemodificat 

 

6 4. După alineatul (1) al articolului 7  
se introduce un nou alineat, alin. 
(11), cu următorul cuprins: 
„(11). - Nu se restituie în natură, ci 
doar în echivalent, imobilele care au 

4. La articolul 7, după alineatul 
(1)  se introduce un nou alineat, 
alin. (11), cu următorul cuprins: 
„(11). - Nu se restituie în natură, 
ci doar în echivalent, imobilele 

 
 
          Nemodificat 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

fost înstrăinate în baza Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea 
condiţiilor cerute de lege.” 

care au fost înstrăinate în temeiul 
Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea 
statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 
respectarea condiţiilor cerute de 
lege.” 

 
 
 
 
 
 

 
7 

 5. După alineatul (4)  al articolului 
7 se introduce un nou alineat, alin. 
(5), cu următorul cuprins: 
 
„(5) Nu se restituie în natură terenurile 
aferente imobilelor care au fost 
înstrăinate în temeiul dispoziţiilor 
Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

5. La articolul 7, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alin. (5), cu următorul cuprins: 
 
„(5) Nu se restituie în natură 
terenurile aferente imobilelor 
care au fost înstrăinate în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 
pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

  
            Nemodificat 

 

 
8 

6. La articolul 18, litera c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„c) imobilul a fost înstrăinat cu 
respectarea dispoziţiilor 
Legii 112/1995, cu modificările 
ulterioare.” 
 

           Nemodificat             Nemodificat 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

9 7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
20 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 20. – (1) Persoanele care au 
primit despăgubiri în condiţiile Legii 
nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare, pot solicita 
restituirea în natură numai în cazul în 
care imobilul nu a fost vândut până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi 
şi numai după returnarea sumei 
reprezentând despăgubirea primită, 
actualizată cu 
indicele de inflaţie. 
(2) În cazul în care imobilul a fost 
vândut cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, persoana 
îndreptăţită are dreptul numai la 
măsuri reparatorii prin echivalent 
pentru valoarea de piaţă 
corespunzătoare a întregului imobil, 
teren şi 
construcţii, stabilită potrivit 
standardelor internaţionale de 
evaluare. 
Dacă persoanele îndreptăţite au primit 
despăgubiri potrivit 
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, ele au dreptul 

7. La articolul 20 alineatele (1) 
şi (2)  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 20. – (1) Persoanele care au 
primit despăgubiri în 
condiţiile Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, pot 
solicita 
restituirea în natură numai în 
cazul în care imobilul nu a fost 
vândut până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi numai 
după returnarea sumei 
reprezentând despăgubirea 
primită, actualizată cu indicele de 
inflaţie. 
(2) În cazul în care imobilul a fost 
vândut cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, 
cu modificările ulterioare, 
persoana 
îndreptăţită are dreptul numai la 
măsuri reparatorii prin echivalent 
pentru valoarea de piaţă 
corespunzătoare a întregului 
imobil, teren şi construcţii.  
Dacă persoanele îndreptăţite au 
primit despăgubiri potrivit 
prevederilor Legii nr. 112/1995, 
cu modificările ulterioare, ele au 

           
 
 
 
           Nemodificat 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

la diferenţa dintre valoarea încasată, 
actualizată cu indicele 
inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare 
de piaţă a imobilului.” 

dreptul la diferenţa dintre 
valoarea încasată, actualizată cu 
indicele 
inflaţiei, şi valoarea 
corespunzătoare de piaţă a 
imobilului.” 
 

10 8.După alineatul (2) al articolului 20 
se introduc trei noi alineate, alin. 
(21) - (23), cu următorul cuprins: 
 
 
„(21) În cazul în care imobilul a fost 
vândut cu respectarea 
prevederilor Legii nr.112/1995, cu 
modificările ulterioare, chiriaşii care 
au cumpărat cu bună-credinţă 
imobilele în care locuiau şi ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare au 
fost desfiinţate, fie ca urmare a unei 
acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei 
acţiuni în revendicare, prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, 
au 
dreptul la asigurarea cu prioritate a 
unei locuinţe din fondurile de locuinţe 
gestionate de consiliile locale şi/sau 
de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor. 
 
 

8.La articolul 20,după alineatul 
(2) se introduc trei noi alineate, 
alin. (21) - (23), cu următorul 
cuprins: 
 
„(21) În cazul în care imobilul a 
fost vândut cu respectarea 
prevederilor Legii nr.112/1995, 
cu modificările ulterioare, 
chiriaşii care au cumpărat cu 
bună-credinţă imobilele în care 
locuiau şi ale căror contracte de 
vânzare-cumpărare au fost 
desfiinţate, fie ca urmare a unei 
acţiuni în anulare, fie ca urmare a 
unei acţiuni în revendicare, prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, au 
dreptul la asigurarea cu prioritate 
a unei locuinţe din fondurile de 
locuinţe gestionate de consiliile 
locale şi/sau de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. 

8. La articolul 20,după 
alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alin. (21) - (23), 
cu următorul cuprins: 
 
       „ (21) În cazul în care 
imobilul a fost vândut cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/ 1995, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
chiriaşii care au cumpărat 
imobilele în care locuiau şi ale 
căror contracte de vânzare – 
cumpărare au fost desfiinţate 
prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile,  au dreptul la 
închirierea cu prioritate a 
unei locuinţe din fondurile de 
locuinţe gestionate de 
consiliile locale şi/sau de 
Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. 
 

 
 
 
 
 
 - pentru mai 
multă precizie 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

(22) Persoanele prevăzute la alin. (21) 
vor avea dreptul de a 
locui cu chirie în aceste imobile şi de 
a le cumpăra, suma pe care au plătit-o 
pentru cumpărarea imobilului 
naţionalizat şi care ulterior a 
fost restituit proprietarului, 
constituindu-se, prin actualizare la 
nivelul pieţei, avans la noul imobil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23) Până la realizarea acestor 
locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot 
beneficia de atribuirea cu chirie a unor 
locuinţe din fondul de imobile 
disponibil aflat în proprietatea sau în 
administrarea Regiei Autonome 
«Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat». Chiria pentru 
aceste locuinţe va fi stabilită potrivit 

     (22) Persoanele prevăzute la 
alin. (21) au dreptul să locuiască 
cu chirie în aceste imobile şi să le 
cumpere, suma pe care au plătit-
o pentru cumpărarea imobilului 
naţionalizat şi care ulterior a fost 
restituit proprietarului, 
constituindu-se, prin actualizare 
la nivelul pieţei, avans la noul 
imobil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23) Până la realizarea acestor 
locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot 
beneficia de atribuirea cu chirie a 
unor locuinţe din fondul de 
imobile disponibil aflat în 
proprietatea sau în administrarea 
Regiei Autonome 
«Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat». Chiria 

   „ (22) Locuinţele deţinute cu 
contract de închiriere de către 
titulari persoane fizice, în 
condiţiile art. 20 alin (21) , vor 
fi vândute către titularii 
acestora, la cererea lor. 
Suma pe care au plătit-o drept 
preţ de cumpărare a locuinţei 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.112/1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, rămasă după 
desfiinţarea contractului , 
prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, va fi actualizata 
la nivelul pieţei şi va constitui 
avans pentru cumpărarea 
imobilului deţinut în baza 
noului contract de închiriere”. 
 
Autor: deputat Ioan Adam  
 
 
Alin. (23)  Nemodificat 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe, cu modificările ulterioare.” 

pentru aceste locuinţe se 
stabileşte potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, cu 
modificările ulterioare.” 

 
 
 
 
 
 
 

11  
9. Articolul 43 se abrogă. 
 

 
9.Articolul 43 se abrogă. 
 

 
            Nemodificat 

 

 

12 10. Alineatul (2) al articolului 45 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Actele juridice de înstrăinare, 
inclusiv cele făcute în cadrul 
procesului de privatizare, având ca 
obiect imobile preluate fără titlu 
valabil, considerate astfel anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt lovite 
de 
nulitate absolută, în afară de cazul în 
care actul a fost încheiat cu bună-
credinţă.” 

 
       ------------------ 

10. Alineatul (2) al 
articolului 45 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Actele juridice de 
înstrăinare, inclusiv cele 
făcute în cadrul procesului de 
privatizare, având ca obiect 
imobile preluate fără titlu 
valabil, în lipsa unui act 
administrativ emis de o 
autoritate a statului ori pur 
şi simplu în fapt, sunt lovite 
de nulitate absolută, în afară 
de cazul în care actul a fost 
încheiat cu bună-credinţă. 
Buna-credinţă se prezumă, 
sarcina probei de rea-
credinţă revine 
reclamanţilor.” 
 

Neaplicarea de 
către instanţe a 
art. 45 alin(2), în 
forma sa actuala, 
este abuzivă 
deoarece nu a 
fost declarat 
neconstituţional 
de către CC şi 
instanţele nu pot 
sa prefere pe 
fostul proprietar 
in dauna 
actualului 
proprietar pe 
Legea 112/1995 
chiar invocând 
prevederile 
Primului 
Protocol al CE 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

Autori: deputaţi aparţinând 
Grupurilor parlamentare ale 
PSD, PC şi PRM. 
 

deoarece 
deposedările au 
fost făcute 
înainte de 
aderarea 
României la 
Convenţie. 
Codul Civil la 
art. 1898 
defineşte buna 
credinţă. Pentru 
a clarifica şi mai 
bine ce 
înseamnă fără 
titlu s-au făcut 
adăugirile 
respective. 

13 11. După alineatul (2) al articolului 
45 se introduce un nou alineat, alin. 
(21), cu următorul cuprins: 
„(21) Contractele de vânzare - 
cumpărare încheiate în temeiul 
Legii nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare, sunt acte autentice şi 
constituie titlu de proprietate opozabil 
de la data încheierii acestora.” 
 

10. La articolul 45 după 
alineatul (2) se introduce un 
nou  alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Contractele de vânzare - 
cumpărare încheiate în temeiul 
Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, sunt acte 
autentice şi constituie titlu de 
proprietate opozabil de la data 
încheierii acestora.” 
 

11. La articolul 45 după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Contractele de vânzare - 
cumpărare încheiate în 
temeiul şi cu respectarea 
Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, sunt 
acte autentice si  
constituie titlu de proprietate 
consolidat în mod definitiv 
fiind opozabil oricărei terţe 

- Din momentul 
încheierii actelor 
de vânzare – 
cumpărare foştii 
chiriaşi au 
devenit 
proprietari 
începând sa 
plătească taxe de 
proprietate, 
astfel 
producându-se 
efecte juridice 
conform art. 1 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

persoane, inclusiv foştilor 
proprietari şi succesorii lor 
în drepturi, dacă au fost 
făcute cu respectarea 
dispoziţiilor legale, de la data 
încheierii acestora .” 
 
Autori: deputaţi aparţinând 
Grupurilor parlamentare ale 
PSD, PC şi PRM. 

din protocolul 1 
adiţional la 
convenţie. 
 

14 12. Alineatul (3) al articolului 45 se 
abrogă. 
 

11. La articolul 45 alineatul (3) 
se abroga. 
 

 
     12.   Nemodificat 

- prin 
renumerotare 
pct.11 devine 12 

15 13. După alineatul (3) al articolului 
46 se introduce un nou alineat, alin. 
(4), cu următorul cuprins: 
 
„(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia 
de a urma calea prevăzută de prezenta 
lege, după intrarea acesteia în vigoare. 
Prevederile prezentei legi se aplică 
cu prioritate.” 
 

12. La articolul 46, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) Persoana îndreptăţită are 
obligaţia de a urma calea 
prevăzută de prezenta lege, după 
intrarea acesteia în vigoare.” 
 

     13. La articolul 46, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins:          
„(4) Persoana îndreptăţită are 
obligaţia de a urma calea 
prevăzută de prezenta lege, 
după intrarea acesteia în 
vigoare. Prevederile 
prezentei legi se aplică cu 
prioritate.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  

 
- se menţine textul 
din legea adoptată 
iniţial de 
Parlament, fiind 
mai explicit. 

16 14. Alineatul (2) al articolului 48 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Indiferent dacă imobilul a fost 

13. La articolul 48, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Indiferent dacă imobilul a 
fost preluat cu titlu valabil sau 

 
 
  14. Nemodificat 

- prin 
renumerotare 
pct.13 devine 
pct.14. 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

preluat cu titlu valabil sau 
fără titlu, obligaţia despăgubirii 
prevăzută la alin. (1) revine persoanei 
îndreptăţite. 

fără titlu, obligaţia despăgubirii 
prevăzută la alin. (1) revine 
persoanei îndreptăţite. 

17 15. Alineatul (3) al articolului 48 se 
abrogă. 

14. La articolul 48 alineatul (3) 
se abrogă. 
 

 
   15. Nemodificat 

- pct.14 devine 
pct.15 

18 16. După alineatul (2) al articolului 
50 se introduce un nou alineat, alin. 
(21), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Cererile sau acţiunile în justiţie 
având ca obiect restituirea preţului de 
piaţă al imobilelor, privind contractele 
de vânzare-cumpărare încheiate cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995, cu modificările ulterioare, 
care au fost desfiinţate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, 
sunt scutite de taxele de timbru. 
 

15. La articolul 50 după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Cererile sau acţiunile în 
justiţie având ca obiect restituirea 
preţului de piaţă al imobilelor, 
privind contractele de vânzare-
cumpărare încheiate cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995, cu modificările 
ulterioare, care au fost desfiinţate 
prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, sunt 
scutite de taxele de timbru. 
 

16. La articolul 50 după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins:  
 
„(21) Cererile sau acţiunile în 
justiţie având ca obiect 
restituirea preţului de piaţă al 
imobilelor, privind contractele 
de vânzare-cumpărare 
încheiate cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 
112/1995, cu modificările 
ulterioare, care au fost 
desfiinţate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, sunt scutite de 
taxele de timbru. De aceste 
prevederi vor beneficia atât 
cei care au hotărâri ce au 
fost puse în aplicare cât şi 
cei ale căror hotărâri 
urmează a fi puse în 
aplicare”. 

  Este necesară 
respectarea 
drepturilor 
tuturor 
proprietarilor 
fără discriminare 
aceştia fiind 
protejaţi atât de 
Constituţia 
României cât şi 
de Convenţia 
pentru Apărarea 
Drepturilor 
Omului şi a 
Libertăţilor 
Fundamentale, 
ratificată de 
România prin 
Legea nr. 30 din 
18 mai 1994. 
Curtea a statuat 
că diminuarea 
vechilor atingeri 
nu trebuie să 
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Nr. 
Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

 
Autori: deputaţi aparţinând 
Grupurilor parlamentare ale 

PSD, PC şi PRM. 

creeze noi 
prejudicii. 
 

19 17. Alineatul (3) al articolului 50 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Restituirea preţului prevăzut la 
alin. (2) şi (21) se face de către 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
din fondul extrabugetar constituit în 
temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 
112/1995, cu modificările ulterioare. 
 

16. La articolul 50, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Restituirea preţului prevăzut 
la alin. (2) şi (21) se face de către 
Ministerul Economiei şi 
Finanţelor din fondul 
extrabugetar constituit în temeiul 
art. 13 alin. 6 din Legea nr. 
112/1995, cu modificările 
ulterioare. 
 

17. La articolul 50, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Restituirea preţului 
prevăzut la alin. (2) şi (21) se 
face de către Ministerul 
Economiei şi Finanţelor, din 
fondul extrabugetar constituit 
în temeiul art. 13 alin. 6 din 
Legea nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare. De 
aceste prevederi pot 
beneficia şi persoanele 
îndreptăţite, foştii 
proprietari, suplimentar 
faţă de Fondul 
Proprietatea”. 
 
Autori: deputaţi aparţinând 
Grupurilor parlamentare ale 
PSD, PC şi PRM. 

S-au adăugat şi 
foştii proprietari 
pentru a nu se 
crea 
discriminare. 

20 18. După articolul 50 se introduce 
un nou articol, art. 501, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 501. – (1) Proprietarii ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare, 
încheiate cu respectarea prevederilor 

17. După articolul 50 se 
introduce un nou articol, art. 
501, cu următorul cuprins: 
„Art. 501. – (1) Proprietarii ale 
căror contracte de vânzare-
cumpărare, încheiate cu 

 
  18.  Nemodificat 

 
- prin 
renumerotare 
pct.17 devine 18 
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Crt. Text adoptat iniţial de Parlament Text Senat în urma 

reexaminării 
Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

Legii 
nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare, au fost desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, au dreptul la restituirea 
preţului de piaţă al imobilelor, stabilit 
conform standardelor 
internaţionale de evaluare. 
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute 
la alin. (1) se stabileşte prin expertiza. 

respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare, au fost desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, au dreptul la 
restituirea 
preţului de piaţă al imobilelor. 
(2) Valoarea despăgubirilor 
prevăzute la alin. (1) se stabileşte 
prin expertiza. 
 

21 Art. II. – În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Guvernul urmează să modifice 
Normele metodologice de aplicare 
unitară a Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 227 din 3 
aprilie 2007. 

Art. II. – În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul va 
modifica Normele metodologice 
de aplicare unitară a Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al 
unor 
imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
250/2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
227 din 3 aprilie 2007. 

     
 
        Nemodificat 
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