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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 

martie 1945 – 22 decembrie 1989 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
abuziv în perioada 6 martie 1975 – 22 decembrie 1989, trimis cu adresa nr. PL-x 
143 din 29 mai 2012, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 31/386 din 30 mai 
2012. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 21 mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 75 alineatul (2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. 

Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr. 167 din 26 
ianuarie 2012, nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât, 
problemele de proprietate, sau după caz, de administrare pentru unităţile 
administrativ – teritoriale sunt deja reglementate, astfel că introducerea unei noi 
prevederi în cuprinsul Legii nr. 10/2001 ar conduce la un paralelism legislativ. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, prin adresa nr. 26/119 din 14 iunie 2012, a transmis un aviz 
negativ al proiectului de lege. 
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Comisia pentru drepturile omului şi problemele minorităţilor naţionale, 
prin adresa nr. 25/234 din 14 iunie 2012, a transmis un aviz negativ al proiectului 
de lege. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
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, 
intervenţiile legislative vizând ca şi imobilelor ce se restituie foştilor proprietari 
sau, după caz, moştenitorilor acestora, şi care sunt ocupate de instituţii publice, să 
li se menţină afectaţiunea pe o perioada de până la 5 ani. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 28 august 2012. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate 
de voturi (12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a proiectului de 
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 
întrucât, având în vedere introducerea unui nou termen pentru notificare şi 
constituirea unor comisii pentru soluţionarea acestora, presupune cheltuieli 
suplimentare la bugetul de stat, astfel că, în conformitate cu prevederile art. 7 din 
Legea responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, să se elaboreze fişa financiară 
potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
însoţită de declaraţia conform căreia majorarea de cheltuială este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal – bugetară, cu 
legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal – 
bugetară.    

La dezbateri au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
                   Daniel BUDA                                 Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
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