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RAPORT
asupra propunerii legislative privind compensaţiile acordate cetăţenilor

români persecutaţi din motive politice de regimurile de dictatură din
perioada 6 septembrie 1940 � 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate,

distruse, confiscate sau naţionalizate

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea
legislativă privind compensaţiile acordate cetăţenilor români persecutaţi din motive politice de
regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 � 22 decembrie 1989 pentru bunurile
avariate, distruse, confiscate sau naţionalizate, trimisă cu adresa nr. 286 din 23 septembrie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum şi avizele de la următoarele comisii:
1. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionate în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor
constituţionale şi are ca obiect de reglementare acordarea de compensaţii cetăţienilor români
prejudiciaţi prin avarierea, distrugerea, confiscarea sau naţionalizarea unor bunuri care le-au
aparţinut, în urma instaurării în România a regimurilor de dictatură din perioada 6 septembrie
1940 � 22 decembrie 1989, precum şi celor care au imigrat din teritoriile ocupate în urma
aplicării Dictatului de la Viena.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative din următoarele motive:
1. Între titlu şi conţinutul acestei iniţiative legislative există o neconcordanţă în ceea ce priveşte

persoanele care pot beneficia de compensaţiile propuse. Astfel, în timp ce se face referire la
cetăţenii români persecutaţi de regimurile politice instaurate în perioada 6 septembrie 1940
� 22 decembrie 1989, în propunere se vorbeşte de cetăţenii români prejudiciaţi de regimurile
politice din perioada 6 septembrie 1940 � 6 martie 1945.

2. Cea mai mare parte din măsurile reparatorii care fac obiectul iniţiativei legislative sunt deja
reglementate prin următoarele acte normative în vigoare:
•  Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6

martie 1945 � 22 decembrie 1989;
•  Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată;
•  Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale
Legii nr.169/1997.

3. În ceea ce priveşte problema despăgubirii persoanelor refugiate din Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa, Guvernul a iniţiat proiectul de Lege 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, proiect de lege care a fost transmis, la data 08.07.2002, spre
dezbatere şi adoptare Senatului. De asemenea, despăgubirea cetăţenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în Temeiul Tratatului de la Craiova din 7
septembrie 1940 este reglementată prin Legea nr.9/1998, în vigoare.

4. Degradările totale sau parţiale ale unor bunuri imobile sau mobile în Ardealul de Nord, de la
cedare până la retrocedare, puteau proveni şi ca urmare a stării de război care e existat pe
acest teritoriu sau a săvârşirii unor fapte penale de către unii dintre locuitori, caz în care cei
păgubiţi puteau să se adreseze organelor de urmărire penală, în condiţiile legii.

5. Acordarea de despăgubiri pentru diferite bunuri, culturi, etc., presupune crearea unui aparat
birocratic şi probatoriu greu de susţinut moral şi financiar.

6. În Expunerea de motive nu sunt prezentate influenţele pe care această propunere legislativă
le va avea asupra bugetului de stat şi nici sursele de finanţare, încălcându-se prevederile
art.137 alin.(5) din Constituţia României şi ale art.10 din Legea nr.72/1996 privind finanţele
publice, cu completările ulterioare.

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitaţi: d-na Liliana
Homorodean � consilier în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; d-na Kope Iuliana
� consilier juridic la Direcţia juridică a Ministerului de Interne, dl Cătălin Voicu � director în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 2 octombrie 2002, şi-au
exprimat votul 14 deputaţi, iar Comisia propune respingerea acesteia cu 11 voturi pentru, 2
voturi împotrivă şi o abţinere.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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