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Către,   
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

AVIZ 
 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea 
consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din 

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea 

de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 

Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947 
(PLx. 185/2014) 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare,în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare 
în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi 
înregistrată sub nr.4c-4/196/15.04.2014. 



 Potrivit prevederilor art.76 alin (2) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 237/11.03.2014, a avizat favorabil 
proiectul de lege.  
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării 
unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, în 
şedinţa din   24 aprilie  2014.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege sus menţionat. 

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

 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
         Nini SĂPUNARU                              Costel ŞOPTICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier, dr. Gabriela  Amalia Ciurea       
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