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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei 
unor bunuri imobile confiscate, transmis cu adresa nr. PL-x 456 din 15 iunie 2015, cu 
care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. Pl-x 456 
din 15 iunie 2015, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr. 4c-
11/786 şi sub nr. 4c-2/580/2015 la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

                  PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE                         
 
              Ciprian Nicolae NICA                                               Viorel ŞTEFAN                          
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RAPORT COMUN 

asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind 

stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind 
stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, transmis cu adresa nr. PL-x 456 din 
15 iunie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată..   

Consiliul Legislativ, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil 
proiectul de Lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii  are ca obiect de reglementare acordarea 
posibilităţii ca bunurile imobile confiscate să poată fi transmise din proprietatea privată a 
statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Finanţelor 
Publice, în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în 
şedinţe separate, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în data de 9 
februarie 2016 şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în data de 16 februarie 
2016.  
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Din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităti au 
fost prezenţi la dezbateri 22 deputaţii, iar din numărul totalul de 33 de membri ai 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 30 
deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de Lege, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

Membrii celor două Comisii au luat act de Decizia Curţii Constituţionale 
nr.859 din 10 decembrie 2015, care declară prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate ca 
fiind neconstituţionale.  

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au informat membrii celor 
două Comisii că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 nu a produs efecte de 
la data emiterii.  

In consecinţă, deputaţii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor admiterea proiectului de lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind 
stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. 

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

 
 
 

             PREŞEDINTE                                                                        PREŞEDINTE                         
 
            Ciprian Nicolae NICA                                                            Viorel ŞTEFAN                        
                               
  
              SECRETAR,                                  SECRETAR 
  
   Sorin Constantin STRAGEA                                                     Maria-Andreea PAUL
 
 

                     Consilier parlamentar,         Şef Serviciu, 
  Silvia Olaru         Giorgiana Ene 
 
            Consilier parlamentar, 
            Florentina Rădoi



ANEXA 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 

 

Nr. crt. Text   Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2015 privind 
stabilirea destinaţiei unor bunuri 
imobile confiscate 

Text Senat Amendament propus de 
Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia juridică, de 
disciplină 

Motivaţie 

1.  -- LEGE pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 
privind stabilirea destinaţiei unor 
bunuri imobile confiscate 
 

LEGE pentru respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 
privind stabilirea destinaţiei unor 
bunuri imobile confiscate 
 

Conform Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.859 din 10 
decembrie 2015 

2.  -- Articol unic.-  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernulu nr.7 din 15 
aprilie 2015 privind stabilirea 
destinaţiei unor bunuri imobile 
confirscate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.256 
din 16 aprilie 2015. 

Articol unic.-   Se respinge Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernulu nr.7 din 15 
aprilie 2015 privind stabilirea 
destinaţiei unor bunuri imobile 
confirscate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.256 
din 16 aprilie 2015. 

Conform Decizia Curţii 
Constituţionale nr.859 din 10 
decembrie 2015 
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