
 

 
   Bucureşti, 27.10.2021 

                             Nr. 4c-5/758 

Către,   
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 

administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a 
municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații 

cetățenilor români pentru bunurilor trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru 

bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între 

România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru 
modificarea unor acte normative  

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege privind stabilirea unor 
măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul 
comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurilor trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații 
cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului 
de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru 
modificarea unor acte normative , transmis cu adresa PLx 400 din 27.09.2021 şi înregistrat sub nr.4c-
5/664/28.09.2021. 
 Camerei Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2021. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 27 octombrie 2021.  
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 
favorabilă. 

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

                                                  PREŞEDINTE, 
 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Simionel 
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