
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002
pentru 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile

care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.501/2002

      Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.I.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.184 din 12
decembrie 2002 pentru 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, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.501/2002, şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.929 din 18 decembrie 2002,
cu următoarele modificări şi completări:

1. La Titlul I articolul I, punctele 2 şi 3 se abrogă.
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2. La Titlul I articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 51
va avea următorul cuprins:

"(3) Restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror
contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii
nr.112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, au fost
desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se face de
către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în
temeiul art.13 alin.(6) din Legea nr.112/1995."

3. La Titlul I, articolul II se abrogă.

4. La Titlul II, articolul II se completează cu alineatele (4) şi
(5), cu următorul cuprins:

"(4) În situaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor care au dobândit un
drept de folosinţă special asupra unor terenuri în condiţiile alin.(1),
dreptul de folosinţă astfel dobândit se converteşte, la cerere, în drept de
proprietate, după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele
respective.

(5) Dispoziţiile alineatelor (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul
persoanelor prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea nr.10/2001."

  Art.II.- Dreptul la acţiune prevăzut la Titlul II, art.VI alin.(4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 se poate exercita şi în
termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art.III.- Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 14
februarie 2001, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin
prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Această    lege   a   fost    adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat
în   şedinţa comună din    2 martie  2004,  cu     respectarea
prevederilor   articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României,
republicată.

PREŞEDINTELE  CAMEREI
DEPUTAŢILOR

Valer Dorneanu

PREŞEDINTELE  SENATULUI

Nicolae Văcăroiu

Bucureşti, 23 martie 2004
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