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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                          Bucureşti,  8.06.2005 

                         Nr.  P.L.X- 158 
                 

                                              
RAPORT SUPLIMENTAR 

 
asupra  proiectului de Lege pentru reglementarea 
 situaţiei juridice a bunurilor  care au aparţinut  

fostului suveran al României 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei 
juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, trimis cu 
adresa  nr.P.L.x.- 158 din 9 mai 2005, înregistrat sub nr. 31/ 344 din 10 mai 
2005. 

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 
26/178 din 18.05.2005. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului  
25/598 din 25.05.2005. 

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  proiectul de lege, conform 
avizului nr. 37/25.01.2005. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect  reglementarea 
situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, 
Mihai I, în scopul efectuării unor reparaţii morale şi materiale faţă de fostul 
suveran al României. 

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

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 mai 2005, în condiţiile 
art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.  
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 Potrivit prevederilor art. 73 alin.(3) lit. h) din Constituţia României 
şi ale art. 86 alin. (3) pct. 2,  competenţa decizională în cazul acestui proiect de 
lege aparţine Camerei Deputaţilor. 

 Proiectul de lege a fost dezbătut de Comisia juridică în  şedinţa din 
25 mai 2005,  prezenţa reprezentantului Guvernului, domnul deputat Bogdan 
Olteanu, ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul, întocmindu-se raportul 
favorabil (nr.P.L. x 158/25.02.2005). 

 În şedinţa din 7 iunie 2005, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât să 
restituie Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la solicitarea acesteia,  
proiectul de lege în vederea reanalizării unor texte din Anexa nr.4, intitulată 
„Situaţia notificărilor”, urmând ca, după dezbateri,  să se  întocmească un  raport 
suplimentar. 

 În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au reluat dezbaterile asupra  acestui proiect de 
lege, în şedinţa din  8 iunie  2005. La lucrările comisiei a  participat,  din partea 
Guvernului, domnul  deputat Bogdan Olteanu, ministrul delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul. 

 La examinarea acestui proiect de lege au participat 21 deputaţi din 
cei 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii 
comisiei şi de reprezentantul guvernului s-a constatat că Anexa nr.4 la proiectul 
de lege supus examinării  are caracter declarativ,  cuprinzând acele  bunuri 
pentru care sunt  depuse notificări sau care fac obiectul unor procese, 
identificarea acestora făcându-se prin numărul de înregistrare a notificării sau 
prin  numărul dosarului aflat la instanţă. Pentru poziţiile 3 şi 26 din Anexa nr.4 
s-a hotărât, pentru o corectă identificare, completarea titulaturii autorităţii 
deţinătoare a bunului de către Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul. 

  Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (3 abţineri), menţinerea raportului iniţial (nr.P.L.x 158/2005), 
transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor la  data de 25 mai 2005, cu 
precizările făcute la poziţiile 3 şi 26 din Anexa nr.4 la proiectul de lege.   
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sergiu Andon 

 


