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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în 
temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru 
modificarea unor acte normative, trimis spre dezbatere cu adresa Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților nr. PLx460/2014 din 30 septembrie 2014 Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nicolae – Ciprian NICA 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,     21.10.2014    
Nr. 4c-2/523 

Comisia juridică,  
de disciplină şi imunităţi 

Bucureşti,       21.10.2014  
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 
procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de 

despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 

urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi  
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea 

unor acte normative 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere  în fond 
cu proiectului de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului 
de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. 
PLx460/2014 din 30  septembrie  2014. 

În temeiul art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 30 septembrie  2014. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,      21.10.2014  
Nr. 4c-2/523 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Bucureşti,     21.10.2014    
Nr. 4c-11/1010 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea de măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii 
nr.9/1998 privind compensaţiile cetăţenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, republicată, cu 
modificări şi completări. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
Lege în şedinţe separate. 

 
Astfel,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 14 octombrie 2014, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa din 
ziua de 20 octombrie 2014.  

La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi la cele ale Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, domnul George Băieşu - preşedinte. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă, iar la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
şi-au înregistrat prezenţa 34 deputaţi din totalul de 35 de membri. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative în forma adoptată de 
Senat. 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

VICEPREŞEDINTE, 
Nicolae – Ciprian NICA 

 
SECRETAR, 

Mihai Aurel DONŢU 

 
SECRETAR, 

Gabriel ANDRONACHE 
 
 
Şefi serviciu 
Giorgiana Ene 
Ciprian Bucur 
 
Consilieri parlamentari 
Vasilica Popa 
Roxana David 


