
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 62/2010 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 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
                                                                                        
                                                  

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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 15 martie 2012, cu 
următoarea modificare: 
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- Alineatul (1) al articolului unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Articol unic. – (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.” 

 
Art. II. – Articolul 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 modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„Art. III. – (1) 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, până la data 
de 15 mai 2013. 

(2) 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 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.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 
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