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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobileior preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist

in Romania

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i 
validari, prin adresa nr. L92/2021, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului, in data de 
6 aprilie 2021, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra .

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii si
propuneri.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.
Guvemul, prin Punctul de vedere transmis, sus^ine adoptarea acestei initiative 

legislative, cu observatii si propuneri.

Comisia juridica, in sedinta din 18 mai 2021, a analizat propunerea legislativa si a 
hotarat, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, sa adopte un raport de admitere, cu 
amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte din prezentul raport.

Prezenta propunere are ca obiect completarea alin. (5) al art. 34 din Legea nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 
imobileior preluate in mod abuziv in perioada regimului communist in Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in categoria de solicitanti care 
beneficiaza de prioritate la solutionarea dosarelor, a persoanelor cu handicap grav, respective 
a celor care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I. In Expunerea de motive, se 
precizeaza: “Tinand cont de lentoarea cu care se deruleaza procedura de analiza a dosrelor §i 
de exceptiile pe care legiuitorul le poate institui din ratiuni de echitate social, prezenta 
initiativa legislativapropune largirea categoriilor de solicitanti care beneficiaza de prioritate la 
solutionarea dosarelor cu persoanele cu handicap grav, respective cele care beneficiaza de 
pensie de invaliditate de gradul I. Prevederea are menirea de a le oferi acestor personae 
vulnerabile, cu nevoi special si un orizont de timp la dispozitie limitat, posibilitatea de a se 
bucura de repararea unor grave nedreptati.”



Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa inregistrata cu L92/2021 face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. p) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, in aplicarea (^pozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals si ale art. 92 
alin. (7) pet. 2 din Regulampi|tul Senatului in vigoare, este prima Camera sesizata.

Pre§(&din^e, Secretar,

Senato^Laura ftiSai^a $^antei Senator Laura Mihaela Fulgeanu Mo^fjher

Intocmit, consilier Camelia Ene



Anexa la raportul nr. XIX/ 70/ 2021

Amendamente admise
La Propunerea legislativa pentru completarea alin.(5) al art.34 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
(L92/2021)

Nr.crt. Text propunere legislativa Amendamente propose de membrii comisiei 
(prin preluarea unor observatii ale Consiliului Legislativ), admise in

unanimitate
Titlul: “Lege pentru completarea alin. (5) al art. 34 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”

1. Titlul: “Lege pentru completarea art. 34 alin. (5) 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”

2. Avand in vedere ca se dispune si republicarea Legii nr. 165/2013, 
printr-un nou articOl (care devine art. II), Articolul unic devine art. 
I, cu urmatorul cuprins:
Art I. - La articolul 34 alineatul (5) 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e) cu urmatorul 
cuprins:

e)dosarele constituite in baza cererilor formulate de fostii 
proprietari sau, dupa caz, de mostenitorii acestora, care de|in 
certificate de incadrare in grad de handicap grav sau care au 
calitatea de pensionari de invaliditate incadrati in gradul I de

Articol unic. - La alineatul (5) al articolului 34 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e) cu 
urmatorul cuprins:

e)dosarele constituite in baza cererilor formulate de 
persoane cu handicap grav sau beneficiare de pensie de 
invaliditate grad I.___________________ ___
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Nr.crt. Text propunere legislativa Amendamente propuse de membrii comisiei 
(prin preluarea unor observatii ale Consiliului Legislativ), admise in

unanimitate
invaliditate.

3. Dupa art. I, se introduce un non articol, art. II, cu urmatorul 
cuprins:

Art. II. - Legea nr. 165/2013 privind m[surile pentru Hnalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, 
cu modiflcarile §i completarile ulterioare, precum si cu completarea 
adusa prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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