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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE
pentru modificarea §i completarea Legii nr.165/2013 privind masuriie pentru 

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Senatul adopta prezentui protect de lege

Articol unic.- Legea nr.165/2013 privind masuriie pentru finalizarea 

procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod 

abuziv in perioada regimului comunist in Romania, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr.278 din 17 mai 2013, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 21, alineatul (6) se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea 

grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 privind 

masuriie 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 considerarea caracteristicilor tehnice ale 

imobilului §i a categoriei de folosinfa la data preluarii acestuia. Prin excepfie, in 

dosarele in care se acorda masuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, 
fost proprietar sau mo§tenitorilor legal! ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de 

proprietate nu a fost tranzacfionat dupa preluarea abuziva de stat a imobilului, 
evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale 

valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de catre Comisia Na^ionala. 
Evaluarea se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu.”
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2. La articolul 31, dupa alineatul (3) se introduce un non alineat, 
alin.(3*), cu urmatorul cuprins: ,

„(3^) Prin excep^ie de la prevederile alin.(3), in situa^ia in care delinatorul 
de puncte este persoana certificata de entita^i desemnate de statul roman sau de alte 

state membre ale Uniunii Europene sau de organele competente din statul de 

re§edinta, ca supravietuitor al Holocaustului, Autoritatea Nationals pentru 

Restituirea Proprietatilor emite un singur titlu de plata.”

3. La articolul 33, alineatul (4) se modifica §1 va avea urmatorul cuprins:
„(4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entita^ile 

prevazute la alin.(l). Prin exceptie, se analizeaza cu prioritate cererile formulate de 

persoana certificata de entitafi desemnate de statul roman sau de alte state membre 

ale Uniunii Europene sau de organele competente din statul de re§edinfa, ca 

supraviefuitoare ale Holocaustului, aflate in viafa la data publicarii in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi,”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat m ^edinfa din 2 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

Romaniei, repubiicata.

p. PRE^EDINTELE SENATUtm 

Robert-Marius Cazanciuc
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