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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind unele masuri 

pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor 

catre proprietari

Analizand propunerea legislativa privind unele masuri pentru 

deblocarea procesului de restituire a terenurilor cStre fo§tii 
proprietari (b509/29.10.2019), transmisa de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/6386/13.11.2019 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D996 din 14.11.2019

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea Legii 

nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 
in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in sensul ca restituirea terenurilor forestiere 

apartinand domeniului public al statului sa se realizeze numai dupa 

trecerea prealabila a acestor terenuri in domeniul privat al statului, 
aceasta intervenlie impunand, pe cale de consecinfa, §i modificarea §i 
completarea Legii nr.46/2008 

modificarile §i completarile ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, prin solutiile preconizate se 

urmare^te deblocarea procesului de reconstituirea a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor forestiere.

Codul silvic, republicata, cu



Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa se 

incadreaza in categoria legilor organice, fiind incidente prevederile 

art.73 alin,(3) lit.m) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in 

aplicarea art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata 

este Senatul.
2. in ceea ce priveste solufiile legislative preeonizate, semnalam 

urmatoarele aspecte:
a) raportat la dispozitia de lege lata a art.6 alin.(5) din Legea 

nr.165/2013, cu modificarile §i completarile ulterioare - potrivit caruia 

Agentia Domeniilor Statului este cea care, impreuna cu Autoritatea 

Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, demareaza procedurile 

legale necesare in vederea trecerii terenurilor agricole §i forestiere din 

proprietatea publica a statului in proprietatea privata a acestuia - in 

textul propus pentru tezele I §i a Il-a ale acestui alineat, Agenfia 

Domeniilor Statului este inlocuita de Ministerul Agriculturii §i 
Dezvoltarii Rurale, in cazul terenurilor agricole, respectiv de 

„Ministerul Apelor Padurilor”, in cazul terenurilor forestiere, fara 

sa se reglementeze, sub forma unei norme tranzitorii, situafia 

procedurilor legale aflate in derulare, care au fost demarate de Agentia 

Domeniilor Statului.
Prin urmare, este necesara completarea propunerii legislative in 

conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.24/2000, republicata, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, cu un articol de sine statator, 
marcat ca art.III, in care sa se stabileasca dacS procedurile respective 

continua sub imperiul Legii nr.165/2013 inainte ca aceasta sa fie 

modificata astfel cum se preconizeaza sau, dimpotriva, intra sub 

incidenfa acestei legi modificate, avand in vedere ca, in cazul 
terenurilor forestiere, potrivit textului propus, trecerea in domeniul 

privat al statului se realizeaza doar daca aceste terenuri s-au aflat in 

„proprietatea statului” pana in anul 1948;
b) referitor la solufia preconizata in textul propus pentru art. 13 

alin.(l) teza a Ill-a din Legea nr.165/2013, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i anume aceea ca, in cazul terenurilor forestiere 

enumerate, restituirea sa se faca direct, fara trecerea in proprietatea 

privata a statului, precizam ca, in Decizia nr.395 din 13 iunie 2017, 
Curtea Constitufionala ''constatd ca prevederile artl3 alin.(l) din 

Legea nr.165/2013 privind mdsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, in naturd sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod
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abuziv inperioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale 

in masura in care restituirea terenurilor forestiere apartinand 

domeniului public al statului se realizeazd numai dupd trecerea 
prealabild a acestor terenuri in domeniul privat al statului, in
conditiile legW\

Mentionam ca, potrivit art. 13 alin.(l) in vigoare, care a facut 
obiectul excepliei de neconstitutionalitate, ,Jn situafia in care 

restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este 

posibild, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte 

amplasamente de pe raza unitdfii administrativ-teritoriale, chiar dacd 

acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, 
au intrat ulterior in proprietatea statului sou au fost incluse in 
amenajamente silvice dupd aceastd datd'\

intrucat, in vederea restituirii terenurilor forestiere, instanfa de 

contencios constitutional stabile^te drept conditie trecerea prealabila a 

acestora in proprietatea privata a statului, fara a distinge intre cele 

trei ipoteze pe care le confine textul analizat, solufia propusa este 

susceptibiia a fi contrara Deciziei Curfii Constitufionale menfionate mai
sus.

3. Sub aspectul respectarii normelor de tehnica legislativa, refinem 

urmatoarele:
a) avand in vedere ca solutiile propuse constau in intervenfii 

legislative asupra a doua acte normative, pentru exprimarea riguroasa a 

obiectului reglementarii, propunem reformularea titiului, astfel:
„Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic”;

b) la art.I pct.l, pentru respectarea uzanfei normative, partea 
dispozitiva se va redacta astfel:

„1. Alineatul (5) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:”.
Dupa acelasi model se va redacta si partea dispozitiva a pct.2.
Referitor la textul propus pentru art.6 alin.(5) teza I, pentru 

utilizarea in mod corect a terminologiei, este necesara inlocuirea 

sintagmei „a Comisiei Judefene de Fond Funciar a Municipiului 
Bucure§ti” cu sintagma „a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului 
Bucure§ti”.
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Reiteram aceasta observatie §i pentru teza a Ill-a.
La tezele a Il-a a Ill-a, semnalam ca denumirea corecta a 

ministerului la care se face referire este „Mmisterul Mediului, Apelor 

§i Padurilor”.
La acelea§i teze, pentru rigoarea redactarii, sintagma „Autoritatea 

Nationals pentru Restituire a Proprietalilor” se va reda sub forma 

„Autoritatea Nafionala pentru Restituirea Proprietafilor”.
La teza a Il-a, semnalam ca expresia „proprietatea statului” este 

neclarS, intrucat nu se precizeaza forma de proprietate (publica sau 

privata). Intrucat textul face vorbire despre trecerea terenurilor 

forestiere din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, 
rezulta ca este avuta in vedere proprietatea publica a statului, ceea ce 

trebuie insa menlionat in mod expres.
Formulam aceasta observatie §i pentru textul propus, la pct.2, 

pentru art. 13 aliii.(l) teza a Il-a, unde sintagma „proprietatea Statului 
Roman” se va inlocui cu sintagma „proprietatea publica a statului”, 
precum §i pentru teza a Ill-a a aceluia§i alineat.

Teza a Ill-a a alin.(5) al art.6 are o formulare ambigua, motiv 

pentru care propunem revederea sa, tinand seama inclusiv de faptul ca 

textul face referire la o hotarare a Guvemului, fara ca anterior sa existe 

o norma care sa prevada adoptarea acesteia.
La teza a IV-a, pentru o exprimare corecta din punct de vedere 

gramatical, este necesara inlocuirea sintagmei „Datele de identificare 

ale terenurilor” cu sintagma „Datele de identificare a terenurilor”.
Totodata, cuvintele „necesare” si „actual” sunt inutile, motiv 

pentru care propunem eliminarea acestora;
c) la pct.2, avand in vedere ca nu se intervine asupra intregului 

art. 13, marcajul „Art.l3” din debutul textului propus pentru alin.(l) se 

va elimina.
La textul propus pentru art.l3 aliii.(l) teza a Il-a, pentru rigoarea 

redactarii, expresia „art.6, alin.5” se va reda sub forma „art.6 alin.(5)”.
La teza a Ill-a, pentru acoperirea tuturor situatiilor posibile, 

propunem inserarea sintagmei „respectiv de catre Comisia de Fond 

Funciar a Municipiului Bucure§ti”, dupa sintagma „comisiile locale §i 
judetene de fond funciar”;

d) la art.II pct.l partea dispozitiva, pentru rigoarea redactarii, 
sintagma „litera e)” se va reda in forma abreviata „lit.e)”;
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e) la art.II pct.2, pentm respectarea uzantei normative, propunem 

ca partea dispozitiva sa fie reformulata, astfel:
„2. Alineatul (1) al articolului 11 se modifies. §i va avea

urmatoml cuprins:”.
La textul propus pentm art. 11 alin.(l), avand in vedere faptul ca, 

prin Hotararea Guvemului nr.318/2015, a fost infiinlat Institutul 
National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, prin 

reorganizarea Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice - ICAS 

Bucuresti, este necesara eliminarea sintagmei „Institutul de Cercetari si 
Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in”.

dr. Drago

Bucure§ti
//. /zNr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 351/21 mai 2015H.G. nr. 318/2015
Hotarare privind Jnfiintarea, organizarea §i funclionarea Institutului National de Cercetare- 
Dezvoltare in Silviculture "Marin Dracea", ca institut national de cercetare-dezvoltare
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 238/27 mar. 2008L. nr. 46/2008
Lege - Codul silvic

M. Of. nr. 611/12 aug. 20151 republicare cu 
renumerotare Lege - Codul silvic

2 modificari prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogd la 1 ianuarie 2016 art. 130

3 modificari prin L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016
Lege privind industria national^ de apdrare, precum $i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative

modified art. 36 alin. (1); 
introduce alin. (5) la art. 36

4 modificari prin L. nr. 175/2017 M. Of. nr. 569/18 iul. 2017
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic, precum §i pentru modificarea art. 5 alin, (2) din 
Legea nr. 192/2010 privind trecerea unordrumuri forestiere §i 
a lucrSrilor de corectare a torentilor din domeniul public al 
statului $i din administrarea Regiei Nationale a PSdurilor- 
Romsilva in domeniul public al unor unitSJi administrativ- 
teritoriale §i in administrarea consiliilor locale ale acestora

modified art. 2 alin. (2) lit. e), art. 4, art. 6 
alin. (2), art. 14 alin. (4) fi (5), art. 16, art. 
18 partea introductivd, art. 20 alin. (3), art. 
23 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 32 alin.
(1) , art. 37 alin. (1) lit. e), art. 59 alin. (6), 
art. 62 alin. (3), art. 73, art. 90 alin. (2), 
art. 97 alin. (1) lit. a), art. 98, art. 105 alin.
(2) , art. 107partea introductivd a alin. (1), 
art. 120 alin. (5), anexa;

introduce art. 121, alin. (2_l)-(2_4) la 
art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (2_1) la 
art. 51, lit. c) la art. 59 alin. (3), alin. (5_1)- 
(5J) la art. 59, alin. (6_1)-(6J) la art. 59, 
alin. (4_l)-(4_3) la art. 62, alin. (3) la art. 
68, alin. (4) la art. 95, lit. a_l) fi a_2) la 
art. 97 alin. (1), alin. (2_1) fi (2_2) la art. 
105, alin. (4) la art. 105, art. 107_1, art. 
133, anexa nr. 2;

abrogd art. 11 alin. (3) lit. b)

5 completat prin L. nr. 112/2018 M. Of. nr. 426/18 mai 2018
Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic

introduce alin. (6) ^i (7) la art. 36

6 modificari prin L. nr. 230/2018 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018
Lege pentru modificarea $1 completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic

modified art. 16 alin. (4) §i (10), art. 37 
alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (5_1), alin. 
(5_2) lit. a) fi b) fi alin. (5_5) fi modified 
anexa nr. 2;
introduce alin. (16) la art. 16; 
abrogd art. 59 alin. (5_4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 278/17 mai 2013L. nr. 165/2013
Lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, m naturS sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate In mod abuziv In perioada regimului comunist In Romania

1 promulgata prin D. nr. 479/2013 M. Of. nr. 278/17 mai 2013
Decret pentru promulgarea Legii privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, Tn naturS sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv In perioada 
regimului comunist Tn Romania

2 modificari prin M.Of. nr. 819/21 dec. 2013L. nr. 368/2013
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 165/2013 
privind mSsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 
naturS sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 
in perioada regimului comunist in Romania

modified art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 
12 alin. (1) ?i (2), art. 17 alin. (4) ?i (5), art. 
19 lit. a), art. 32 alin. (1); 
introduce pet. 8 la art. 3, alin. (6_1) la art.
21

3 modificari prin M.Of. nr. 835/24 dec. 2013O.U.G. nr. 115/2013
Ordonanja de urgenja pentru instituirea unui nou termen in 
care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din 
Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania, precum ?i pentru prorogarea unor 
termene §i pentru modificarea §i completarea art. 45 din 
aceea^i lege

aprobata cu modificari §i L. nr. 65/2015 
completah prin

prorogd termenul prevdzut la art. 10 alin. 
(l)pdnd la 1 septembrie 2014; 
termenul prevdzut la art. 20 alin. (4) se 
prorogd pdnd la data de 1 ianuarie 2015

M.Of. nr. 226/2 apr. 2015

4 admisa exceptie D.C.C. nr. 88/2014 
de neconst. prin

dispozifiile art. 4 teza a doua sunt
Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 referitoare la exceptia de constitufionale in mdsura in care termenele 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate prevdzute la art. 33 din aceea^i lege nu se 
la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind masurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania

M. Of. nr. 281/16 apr. 2014

aplied §i cauzelor in materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul 
instanfelor la data intrdrii in vigoare a legii.

5 admisa exceptie D.C.C. nr. 210/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 418/5 iun. 2014 dispozi{iile art. 4 teza a doua raportate la 
cele ale art. 1 alin. (2) in redactarea 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate anterioard modifiedrii acestor prevederi 
la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind 
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn naturS 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist in Romania, In redactarea 
anterioarS modifieSrii acestor prevederi prin Legea nr.
368/2013 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 165/2013

Decizia nr. 210 din 8 apriiie 2014 referitoare la exceptia de

prin Legea nr. 368/2013 pentru 
modificarea completarea Legii nr. 
165/2013 sunt neconstitufionale.

6 admisa exceptie D.C.C. nr. 269/2014 
de neconst. prin

M.Of. nr. 513/9 iul. 2014 
Decizia nr. 269 din 7 mai 2014 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate prevdzute la art. 34 alin. (1) din aceeasi 
la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) §i (2), art. 16, art. 17 alin. (1) ^ ^ . ■
iit. a), art. 21 alin. (6) 5i (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), f f' cauzeior in materia
art. 35 alin. (2) §i art. 50 lit. b) teza intSi din Legea nr. restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate
165/2013 privind mSsurile pentru finalizarea procesului de pe rolul instanfelor la data intrdrii in 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in vigoare a legii 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

prevederile art. 4 teza a doua sunt 
constitufionale in mdsura in care termenele
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7 admisa exceptie D.C.C. nr. 686/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 68/27 ian. 2015
Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 referitoare la exceptia 
de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 
21 alin. (5), (8) §1 (9), precum §1 a celor ale art. 4 teza Tntai 
raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) ;l (2) din 
Legea nr. 165/2013 privind m§surile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in naturS sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate tn mod abuziv in perioada regimului 
comunist Tn Romania

constata ca dispozifiile art. 17 alin. (1) lit. 
a) fi art. 21 alin. (5) (8) sunt
constitufionale in masura in care nu se 
aplica deciziilor/dispozifiilor entitafilor 
investite cu solu{ionarea notificdrilor, 
emise in executarea unor hotdrdri 
judecdtore^ti prin care instanfele s-au 
pronunfat irevocabil/definitiv asupra 
calitafii de persoane indreptafite fi asupra 
intinderii dreptului de proprietate.

8 modificari prin M. Of. nr. 226/2 apr. 2015
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfS a Guvernului 
nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care s3 se 
finallzeze situatia prevSzuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
165/2013 privind mSsurlle pentru finalizarea procesului de 
restituire, in naturd sau prin echivalent, a Imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, 
precum §1 pentru prorogarea unor termene

L. nr. 65/2015 modified art. 45 alin. (4) (6);
introduce alin. (6_1 (-(6_4) la art. 45;

abrogd art. 45 alin. (5);
prorogd termenul de la art. 20 alin. (4)
pdnd la 1 mai 2015

9 completat prin M. Of. nr. 468/29 iun. 2015
Ordonanfa de urgenfa privind modificarea §1 completarea Legii 
nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparfinut cultelor 
religioase din Romania, a art. 1 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparfinut comunitatilor cetatenilor aparfinand 
minoritatilor nationale din Romania, precum $i alte masuri in 
domeniul restituirii proprietatilor

aprobata cu modificari ?i L. nr. 103/2016 
completari prin

O.U.G. nr. 21/2015 introduce art. 15_1, alin. (6_2) la art. 21

M. Of. nr. 394/24 mai 2016

10 completat prin L. nr. 168/2015 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015
Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind 
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv Tn 
perioada regimului comunist in Romania

introduce alin. (6) la art. 6

11 modificari prin M. Of. nr. 986/31 dec. 2015
Ordonanta de urgenta privind prorogarea termenelor 
prevazute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) ?! art. 27 alin. (1) 
din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania

respinsa prin L. nr. 149/2017

O.U.G. nr. 66/2015 Termenele prevazute la art. 11 alin. (1), art. 
20 alin. (5) art. 27 alin. (1) se prorogd 
pdnd la data de I ianuarie 2017

M. Of. nr. 500/30 iun. 2017

12 modificari prin L. nr. 103/2016 M. Of. nr. 394/24 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 21/2015 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 
165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, 
precum $i a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
apartinut cultelor religioase din Romania

modified art. 31 alin. (2) fi art. 33 alin. (4); 
introduce alin. (5_1) §i (5_2) la art. 6, art. 
15_1, alin. (6_2) la art. 21, alin. (10) la art. 
21, alin. (2_1) la art. 31, alin. (4) fi (5) la 
art, 34, lit. i) la art. 36
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13 modificari prin O.U.G. nr. 98/2016 M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016
Ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activitatilor cuprinse in contractele incheiate in 
cadrul Acordului de imprumut dintre Romania §i Banca 
Internationaia pentru Reconstructie Dezvoltare pentru 
finanjarea Proiectului privind reforma sistemuiui judiciar, 
semnat la Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum §i pentru modificarea fi completarea 
unor acte normative

aprobata cu modificari §i L. nr. 111/2017 
compietari prin

modified art. 6 alin. (5) f (5_1), art. 10 
alin. (1) §i art. 34 alin. (5) lit. b);

introduce alin. (5 3) la art. 6;

prorogdtermenele prev. la art. 11 alin. (1) 
§i art. 20 alin. (5) pdnd la data de I ian. 
2018M. Of. nr. 399/26 mai 2017

14 modificari prin L. nr. 251/2016 M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016 modified art. 31 alin. (2_1); 
introduce alin. (2_1) la art. 41; 
abrogd art. 41 alin. (2) la data de 1 
ianuarie 2017

Lege pentru modificarea §i compietarea Legii nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesuiui de restituire, in 
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 
in perioada regimului comunist in Romania

15 admisa exceptie D.C.C. nr. 44/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 211/28 mar. 2017
Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) ?i ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesuiui de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania

art. 7 alin. (1) f art. 11 alin. (1)

16 modificari prin D.C.C. nr. 44/2017 M. Of. nr. 211/28 mar. 2017
Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) ;i ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind mSsurile pentru 
finalizarea procesuiui de restituire, in naturS sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania

suspendd pentru 45 de zile dispozifiile art. 
7 alin. (1) f art. 11 alin. (1) (termenul se 
impline^te la 12 mai 2017) dupd care 
opereazdprevederile art. 147 din 
Constitufie

17 modificari prin L. nr. 111/2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele mSsuri pentru finalizarea 
activitStilor cuprinse in contractele incheiate in cadrul 
Acordului de imprumut dintre Romania ?i Banca Internationaia 
pentru Reconstructie §i Dezvoltare pentru finantarea 
Proiectului privind reforma sistemuiui judiciar, semnat la 
Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum §i pentru modificarea §1 completarea unor

M. Of. nr. 399/26 mai 2017 modified art. 6 alin. (5_3), art. 10 alin. (1),
art. 21 alin. (6) §i art. 31;
introduce alin. (3 1) f (3 2) la art. 32 f
lit. d) la art. 34 alin. (5);
abrogd art. 7, art. 11, art. 17 alin. (1) lit.
c), art. 20 f art. 27-30

18 modificari prin L. nr. 149/2017 M. Of. nr. 500/30 iun. 2017
Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevazute la art. 11 
alin. (1), art. 20 alin. (5) §i art. 27 alin. (1) din Legea nr. 
165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesuiui de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

respinge O.U.G. nr. 66/2015
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19 admisa exceptie D.C.C. nr. 395/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 574/18 iul. 2017
Decizia nr. 395 din 13 iunie 2017 referitoare la excepjia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) §i (3) din 
Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in naturS sau prin echivaient, a 
imobiieior preiuate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania

constata ca prevederile art. 13 alin. (1) din 
Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in 
naturd sau prin
echivaient, a imobiieior preiuate in mod 
abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania sunt constitufionale in mdsura in 
care restituirea terenurilor forestiere 
aparfinand domeniului public al statului se 
realizeazd numai dupd trecerea prealabild 
a acestor terenuri in domeniul privat al 
statului, in condifiile legii.

20 admisa exceptie D.C.C. nr. 671/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017
Decizia nr. 671 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepjia 
de neconstitutlonalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) §i art. 41 
aiin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind mSsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in naturd sau prin 
echivaient, a imobiieior preiuate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania

sintagma „ numai dupd epuizarea 
suprafefelor de teren agricol afectate 
restituirii in naturd identificate la nivel 
local” din cuprinsul art. 21 alin. (4)

21 completat prin L. nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea §i completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 $i a alter acte normative

introduce alin. (IJ) la art. 55

22 modificari prin L. nr. 111/2019 M. Of. nr. 418/28 mai2019
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 
165/2013 privind mdsurile pentru finalizarea procesuiui de 
restituire, in naturd sau prin echivaient, a imobiieior preiuate in 
mod abuziv in perioada regimuiui comunist in Romania

modified art. 35 alin. (1)
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