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   RAPORT 

asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri 

temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind 

reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente  
 
      În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură 
de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi 
plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, trimis cu adresa nr. PL.x 138 din 29 mai 2012 şi înregistrat 
cu nr.31/367 din 31 mai 2012. 
       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 mai 2012, ca urmare 
a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată.  
       Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.   
      Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 186 din 14 martie 2012.   

  
    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reglementare suspendarea pe o perioada de 6 luni a emiterii 

titlurilor de despagubire de catre Comisia pentru stabilirea Despagubirilor, suspendarea pe o perioada de 6 luni a 
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emiterii titlurilor de conversie emise de Direcţia pentru Acordarea Despagubirilor în numerar din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, precum şi suspendarea pe o perioada de 6 luni a procedurilor de evaluare a 
imobilelor pentru care se acordă despăgubiri. 
         În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă în şedinţele din 19 şi 25 iunie 2012 
         La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, domnul George Băeşu, preşedinte şi doamna Ana Maria Valica, director
        Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 14 
deputaţi.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu amendamentele 
admise care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 
         În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 

 
                 
 
                       PREŞEDINTE,                                                                                   SECRETAR, 
                         
                     Daniel BUDA                                                                             Gabriel ANDRONACHE 

     
 
 

 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
 
Anexa 
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Amendamente admise  

 
                                                                                                             

Nr. 
crt. Textul  

OuG nr. 4/2012 
Textul initiativei legislative Text  propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1  
 

     ___________________ 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2012 
privind unele măsuri temporare 
în vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor 

dispoziţii din titlul VII „Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 

mod abuziv" al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2012 
privind unele măsuri temporare 
în vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din titlul VII 
„Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv" al Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente si 
pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62 din 30 iunie 
2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter 
politic şi măsurile 
administrative asimilate 
acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, şi pentru 
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suspendarea aplicării unor 
dispoziţii din titlul VII al 
Legii nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 
adiacente. 

 
Autor : Comisia juridică, de 

disciplina si imunitati 
2  

 
 
     ___________________ 

Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2012 privind 
unele măsuri temporare în 
vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din titlul VII „Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 
mod abuziv" al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 
adiacente.  
 

Art. I - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2012 privind unele măsuri 
temporare în vederea 
consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziţii 
din titlul VII „Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 
mod abuziv" al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente.  
 

       
Autor : Comisia juridică, de 
disciplina si imunitati  
    
 

 

3  
 

 
 

 
1. Alineatul 1 al articolul 
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(1)La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se suspendă, pe o perioadă de 6 
luni, emiterea titlurilor de 
despăgubire, a titlurilor de 
conversie, precum şi procedurile 
privind evaluarea imobilelor 
pentru care se acordă 
despăgubiri, prevăzute de titlul 
VII "Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv" din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 653 din 
22 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.
 

I se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se suspendă, până la data de 
15 mai 2013, emiterea titlurilor 
de despăgubire, a titlurilor de 
conversie, precum şi 
procedurile privind evaluarea 
imobilelor pentru care se 
acordă despăgubiri, prevăzute 
de titlul VII „Regimul stabilirii 
şi plăţii despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv” din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 653 
din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

 
Autor : Comisia juridică, de 
disciplina si imunitati 

  (2)În perioada prevăzută la alin. 
(1), personalul din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor 
întocmeşte şi ţine la zi evidenţa 
dosarelor de despăgubire, 

  
 
 
 
 
Nemodificat 
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înregistrate în mod legal la 
aceasta, înregistrează noi dosare 
de despăgubiri, analizează 
documentaţia existentă în aceste 
dosare în vederea soluţionării 
legale a cererilor de despăgubire 
şi ia măsurile necesare în scopul 
inventarierii şi arhivării 
dosarelor de despăgubire depuse 
de către persoanele îndreptăţite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Pe o perioadă de doi ani de la 
data intrării în vigoare a 

 Art. II  - Art. III din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.62 
din 30 iunie 2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter 
politic şi măsurile 
administrative asimilate 
acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, şi pentru 
suspendarea aplicării unor 
dispoziţii din titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 446 din 1 iulie 
2010, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
„(1) Se suspendă emiterea 

 



 7

prezentei ordonanţe de urgenţă, 
se suspendă emiterea titlurilor de 
plată prevăzute în titlul VII 
„Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv” din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 653 din 
22 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

titlurilor de plată prevăzute în 
titlul VII „Regimul stabilirii şi 
plăţii despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv” din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 653 
din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 15 
mai 2013. 
 

 
Autor : Comisia juridică, de 
disciplina si imunitati 

  
(3) Persoanele care, până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, au optat 
pentru acordarea titlurilor de 
plată, dar acestea nu a fost emise 
de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, pot 
opta pentru conversia titlurilor 
de despăgubire în acţiuni emise 
de Fondul „Proprietatea”. 
Persoanele care nu optează 
pentru conversia titlurilor de 
despăgubire în acţiuni emise de 
Fondul „Proprietatea” vor primi 

 (2) Persoanele care, până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta, 
au optat pentru acordarea 
titlurilor de plată, dar acestea 
nu a fost emise de Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, pot opta pentru 
conversia titlurilor de 
despăgubire în acţiuni emise de 
Fondul „Proprietatea”. 
Persoanele care nu optează 
pentru conversia titlurilor de 
despăgubire în acţiuni emise de 
Fondul „Proprietatea” vor 
primi titluri de plată după 
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titluri de plată după expirarea 
perioadei de suspendare 
prevăzute la alin. (1), potrivit 
procedurii stabilite prin titlul VII 
din Legea nr. 247/2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

expirarea perioadei de 
suspendare prevăzute la alin. 
(1), potrivit procedurii stabilite 
prin titlul VII din Legea nr. 
247/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.”  

 
 

Autor : Comisia juridică, de 
disciplina si imunitati 

 
 
 


		2012-06-26T08:16:45+0300
	Florica D. Manole




