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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 
 
 
  Domnului deputat 

   Emil Popescu, 

  Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv după 6 martie 1945 

 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 

nr. 265 din 30 iunie 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 

1945. 

 În şedinţa din data de 28 iulie 1999, comisia a analizat proiectul 

de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

luarea în considerare a următoarelor amendamente: 
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  Amendamente admise: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “Lege privind regimul 

juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv 
după 6 martie 1945”. 

    Domnii deputaţi Tănase 
Tăvală şi Viorel 
Hrebenciuc au propus 
modificarea titlului legii 
după cum urmează:  
“Lege privind regimul 
juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv de 
stat după 30 august 1940”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
 
 

    Este necesar ca titlul 
legii să corespundă cu 
dispoziţiile din conţinutul 
acesteia, care fac trimitere, 
de exemplu, la consecinţe 
ale aplicării Legii nr. 
139/1940. Totodată, 
trebuie avut în vedere şi 
faptul că, în Transilvania, 
au survenit, după Diktatul 
de la Viena, evoluţii 
diferenţiate în zona 
dreptului de proprietate. 

2.     Art. 1 (1) – “Pentru 
imobilele preluate în mod 
abuziv de stat, de 
organizaţiile cooperatiste 
sau de orice alte persoane 
juridice după 6 martie 
1945, precum şi pentru 
cele preluate de stat în 
baza Legii nr. 139/1940 
asupra rechiziţiilor şi 
nerestituite, se stabilesc 
măsuri reparatorii în 
natură sau prin echivalent, 
în condiţiile prezentei 
legi”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea sintagmei “de 
organizaţiile cooperatiste 
sau de orice alte persoane 
juridice”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
    Ca atare, alin. (1) al  
art. 1 va avea următorul 
cuprins:  
“Pentru imobilele preluate 
în mod abuziv de stat, 
după 30 august 1940, 
precum şi pentru cele 
preluate de stat în baza 
Legii nr. 139/1940 asupra 
rechiziţiilor şi nerestituite, 
se stabilesc măsuri 
reparatorii în natură sau 
prin echivalent, în 
condiţiile prezentei legi”. 
    Ca urmare, este necesar 
să se opereze modificările 
corespunzătoare în 
celelalte segmente de text 
care fac trimitere la 
organizaţii cooperatiste şi 
orice alte persoane 
juridice. 

    Într-o primă fază, numai 
statul a preluat imobile în 
mod abuziv de la diferiţi 
proprietari, pe care, însă, 
ulterior, le-a trecut în 
proprietatea unor 
organizaţii cooperatiste 
sau a altor persoane 
juridice.  
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3.       Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
introducerea unui nou 
alineat (11), în textul  
art. 1care va avea 
următorul cuprins: 
“Măsurile reparatorii sunt 
limitate şi plafonate şi se 
acordă în condiţiile 
prezentei legi”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Limitarea şi plafonarea 
măsurilor reparatorii este 
impusă de starea 
economică a României în 
momentul de faţă.  În plus, 
autorii proiectului de lege 
n-au prezentat nici un fel 
de informaţii documentare 
certe cu privire la valoarea 
despăgubirilor ce urmează 
a fi acordate şi cu privire 
la consecinţele acestora 
asupra eforturilor bugetare 
ce vor trebui făcute în 
viitor etc. Totodată, s-a 
avut în vedere faptul că şi 
în alte ţări din Europa 
Centrală s-au adoptat 
soluţii similare, ca de 
exemplu în Ungaria, unde 
plafonul maxim al 
reparaţiilor a fost fixat la  
5 milioane de forinţi. 
 

4.     Art. 1 (2) – “Restituirea 
prin echivalent constă în 
compensare cu alte bunuri 
ori servicii, acordarea de 
acţiuni la societăţi 
comerciale rentabile, de 
titluri de stat, sau de 
despăgubiri băneşti”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
reformularea alin. (2) care, 
prin renumerotare devine 
alin. (3), după cum 
urmează: 
“Măsurile reparatorii prin 
echivalent constau în 
acordarea de titluri de stat 
sau de despăgubiri 
băneşti”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Textul proiectului de 
lege nu defineşte noţiunile 
de “alte bunuri ori 
servicii” şi nici nu oferă 
alte informaţii cu privire la 
modalităţile practice de 
acordare a acestora. De 
asemenea, sintagma 
“acţiuni la societăţi 
comerciale rentabile” ar 
crea, la aplicarea legii, 
dificultăţi întrucât 
“rentabilitatea” unei 
societăţi comerciale este 
un indicator variabil. 
 

5.     Art. 2 (1)  
“g) orice imobile preluate 
cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 6 alin. 1 
din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea 
publică şi regimul juridic 
al acesteia sau preluate cu 
titlu valabil”. 
 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea textului literei 
g) de la alin. (1) al art. 2. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Autorul a considerat că 
textul acestui articol este 
neavenit din moment ce 
situaţia la care se referă 
este reglementată de textul 
art. 6 alin. (1) din 
respectiva lege. 
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6.     Art. 3 – “Sunt 
îndreptăţite, în înţelesul 
prezentei legi, la restituire 
în natură sau, după caz, 
prin echivalent: 
a) persoanele fizice, 
proprietari ai imobilelor la 
data preluării în mod 
abuziv a acestora”. 

    Domnii deputaţi Tănase 
Tăvală şi Marţian Dan au propus 
reformularea textului de la litera 
a) a art. 3 după cum urmează: 
“Sunt îndreptăţite la restituire în 
natură sau, după caz, prin 
echivalent, persoanele fizice, 
proprietari ai imobilelor, cetăţeni 
români la data preluării acestora, 
precum şi la data intrării în 
vigoare a prezentei legi”. 
    Amendamentul a fost admis 
de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi. 

    Limitarea restituirilor 
sau a acordării de reparaţii 
doar la persoanele 
îndreptăţite având 
cetăţenia ţării respective 
este soluţia adoptată în 
mai multe ţări din Europa 
centrală şi răsăriteană 
(Ungaria, Fosta Republică 
Federativă Cehă şi 
Slovacă, Polonia, Lituania 
etc.) 

7.      Domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a propus 
introducerea unei litere noi 
d) la art. 3, cu următorul 
cuprins: 
“Cultele religioase 
recunoscute de stat care 
deţineau imobile la data 
preluării abuzive a 
acestora”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    În felul acesta se 
rezolvă solicitarea 
îndreptăţită a cultelor 
religioase recunoscute 
legal privind restituirea 
imobilelor ce le-au fost 
luate abuziv de stat. 

8.     Art. 8 – “Nu intră sub 
incidenţa prezentei legi 
imobilele aparţinând 
cultelor religioase 
recunoscute de stat şi 
terenurile – altele decât 
cele care fac obiectul 
prezentei ordonanţe – al 
căror regim juridic este 
reglementat prin Legea 
fondului funciar  
nr. 18/1991, republicată”. 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
eliminarea sintagmei 
“imobilele aparţinând 
cultelor religioase 
recunoscute de stat” şi 
înlocuirea vocabulei 
“ordonanţe” cu vocabula 
“legi”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
    Ca urmare, art. 8 va 
avea următorul cuprins:  
“Nu intră sub incidenţa 
prezentei legi  terenurile – 
altele decât cele care fac 
obiectul prezentei lei – al 
căror regim juridic este 
reglementat prin Legea 
fondului funciar  
nr. 18/1991, republicată”. 

    Este necesară corelarea 
cu modificarea intervenită 
la art. 3 prin introducerea 
literei d). 
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9.     Art. 16 (1) – În situaţia 
imobilelor restituite în 
natură, ocupate, în tot sau 
în parte, de unităţi de 
învăţământ, aşezăminte 
social-culturale sau 
instituţii publice, 
neguvernamentale, precum 
şi de persoanele prevăzute 
la art. 13 alin. 2, încetarea 
activităţii, schimbarea 
scopului declarat al 
deţinerii imobilului, 
folosirea sub orice formă 
de către terţe persoane 
fizice sau juridice a  
imobilului,  folosirea 
necorespunzătoare de 
natură a degrada sau 
distruge imobilul, neplata 
chiriei stabilite trei luni 
consecutive, precum şi 
refuzul eliberării 
imobilului în situaţia în 
care acestea au posibilităţi 
de folosire a altor spaţii 
corespunzătoare constituie 
cauze de reziliere a 
contractului de închiriere”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
reformularea art. 16 (1) 
după cum urmează: 
“ În situaţia imobilelor 
ocupate, în tot sau în parte, 
de unităţi de învăţământ, 
aşezăminte social-
culturale, creşe, grădiniţe, 
case de copii, cămine de 
bătrâni, spitale, dispensare 
medicale, primării, muzee, 
instituţii publice, sedii de 
partide politice legal 
înregistrate, de sindicate 
sau organizaţii 
neguvernamentale, precum 
şi de persoanele prevăzute 
la art. 13 alin. (2), foştilor 
proprietari li se acordă 
reparaţii prin echivalent”.   
    Ca o consecinţă a 
reformulării alin. (1) al  
art. 16, domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea alin. (2) şi (3) 
de la art. 16. 
    Amendamentele au fost 
admise cu majoritate de 
voturi.  

    Pentru înlăturarea 
oricăror disfuncţionalităţi 
şi abuzuri  ce ar putea 
surveni în urma restituirii 
imobilelor, în care se 
desfăşoară activităţile 
enumerate în cuprinsul 
acestui articol, către foştii 
proprietari. 

10.     Art. 17 (1) – “Statul, precum şi 
instituţiile publice, unităţile de 
învăţământ sau aşezămintele 
social-culturale care ocupă 
imobilul cu contract de închiriere 
au drept de preemţiune la 
cumpărarea acestuia. 
    (2) Acest drept se poate 
exercita, sub sancţiunea decăderii, 
în termen de 90 de zile de la data 
primirii notificării privind intenţia 
de vânzare. 
    (3) Notificarea se face prin 
executorul judecătoresc, potrivit 
legii. 
    (4) Contractele de vânzare-
cumpărare încheiate cu încălcarea 
dreptului de preempţiune sunt 
lovite de nulitate”. 
 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea art. 17. 
    Amendamentul a fost 
admis cu majoritate de 
voturi. 

    Pentru corelare cu 
modificările adoptate la 
art. 16. 
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11.     Art. 47 – “Persoanele 

îndreptăţite, precum şi 
persoanele vătămate  
într-un drept al lor cărora 
li s-au respins prin hotărâri 
judecătoreşti acţiuni având 
ca obiect bunuri preluate 
în mod abuziv de stat, de 
organizaţiile cooperatiste 
sau de orice alte persoane 
juridice pot formula noi 
acţiuni în justiţie în termen 
de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea art. 47. 
    Amendamentul a fost 
admis cu majoritate de 
voturi. 

    Textul conţine prevederi 
retroactive şi contravine 
principiului “autorităţii 
lucrului judecat” cuprins 
în art. 1200 Cod civil. 
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  Amendamente respinse: 

 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Art. 1 (1) – “Pentru 

imobilele preluate în mod 
abuziv de stat, de 
organizaţiile cooperatiste 
sau de orice alte persoane 
juridice după 6 martie 
1945, precum şi pentru 
cele preluate de stat în 
baza Legii nr. 139/1940 
asupra rechiziţiilor şi 
nerestituite, se stabilesc 
măsuri reparatorii în 
natură sau prin echivalent, 
în condiţiile prezentei 
legi”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea din textul  
alin. (1) al art. 1 a 
sintagmei: “precum şi 
pentru cele preluate de stat 
în baza Legii nr. 139/1940 
asupra rechiziţiilor şi 
nerestituite”. 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul de voturi 
necesar nici pentru 
admitere, nici respingere, 
fiind exprimate 4 voturi 
pentru şi 4 voturi contra. 
 
 

    Referirea din acest 
articol şi din alte articole 
ale proiectului de lege la 
prevederile Legii nr. 
139/1940 excede atât titlul 
proiectului de lege cât şi 
scopului  acestuia. 

2.      Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
introducerea, după art. 1, a 
unui nou articol 11, cu 
următorul cuprins: 
“Imobilele preluate abuziv 
de către autorităţile 
administrative maghiare 
sau însuşite de către 
cetăţeni maghiari  în urma 
unor sentinţe judecătoreşti 
în zona din Transilvania 
ocupată de Ungaria între 
1940-1944, revin integral 
proprietarului de la data de 
30 august 1944”. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu 2 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi 
5 abţineri. 
 
 
 

     Autorul consideră că 
aplicarea prevederilor  
art. 1 în forma propusă de 
autorii proiectului de lege 
ar duce la confiscarea 
definitivă a proprietăţilor 
româneşti de care au fost 
deposedate diferite 
persoane de către 
autorităţile maghiare în 
perioada 1940-1944. 
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3.     Art. 2 (1) 
    “b) bunurile preluate 
prin confiscarea averii, ca 
urmare a unei hotărâri 
judecătoreşti de 
condamnare pentru 
infracţiuni de natură 
politică, prevăzute de 
legislaţia penală, săvârşite 
ca manifestare a opoziţiei 
faţă de sistemul totalitar 
comunist”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
reformularea literei b) de 
la alin. (1) al art. 2 după 
cum urmează: “imobilele 
preluate de stat prin 
confiscarea averii, dacă s-a 
anulat, potrivit legii, 
hotărârea judecătorească 
de condamnare a 
proprietarului pentru 
infracţiuni de natură 
politică, prevăzute de 
legislaţia penală, în 
perioada  6 martie 1945- 
22 decembrie 1989”. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu 2 voturi pentru 
şi 6 abţineri. 
 
 
 

    Formularea din 
proiectul de lege “bunurile 
preluate” poate lăsa loc la 
interpretări echivoce 
ducând la includerea şi a 
altor bunuri decât cele 
imobile care fac obiectul 
de reglementare al 
proiectului de lege. De 
asemenea, restituirea, în 
baza dispoziţiilor 
prezentului proiect de 
lege, a averilor confiscate 
în urma unor hotărâri 
judecătoreşti ar aduce 
atingere principiului 
separaţiei puterilor în stat. 
 

4. Art. 2 (1) 
    “b) bunurile preluate 
prin confiscarea averii, ca 
urmare a unei hotărâri 
judecătoreşti de 
condamnare pentru 
infracţiuni de natură 
politică, prevăzute de 
legislaţia penală, săvârşite 
ca manifestare a opoziţiei 
faţă de sistemul totalitar 
comunist”. 
 
 
 

    Domnul deputat Tokay 
György a propus 
introducerea, după 
vocabula “bunuri” a 
vocabulei “imobile”. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu 3 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă 
şi 1 abţinere. 

    Autorul a considerat 
necesară precizarea 
privind “bunurile imobile” 
pentru a nu contraveni 
enunţului  din titlul legii şi 
al art. 1. 

5.     Art. 2 (1)  
    “f) imobilele preluate de 
stat  în baza Legii  
nr. 139/1940 asupra 
rechiziţiilor şi 
nerestituite”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea textului  
literei f) de la alin. (1) al 
art. 2. 
    Amendamentul a fost 
respins cu 3 voturi pentru, 
4 voturi împotrivă şi  
1 abţinere. 
 
 
 

    Referirea la Legea  
nr. 139/1940 contravine 
titlului şi scopului 
proiectului de lege. 



 9
0. 1. 2. 3. 

6.     Art. 3 – “Sunt 
îndreptăţite, în înţelesul 
prezentei legi, la restituire 
în natură sau, după caz, 
prin echivalent:  
c) persoanele juridice, 
proprietari ai imobilelor 
preluate în mod abuziv de 
stat, de organizaţii  
cooperatiste sau de orice 
alte persoane juridice după 
6 martie 1945, dacă şi-au 
continuat activitatea ca 
persoană juridică până la 
intrarea în vigoare a 
prezentei legi, precum şi 
partidele politice a căror 
activitate a fost interzisă 
sau întreruptă în timpul 
dicataturii totalitar-
comuniste”. 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
completarea şi modificarea 
textului literei c)  din 
cuprinsul art. 3, după cum 
urmează: 
“Persoanele juridice, 
proprietari ai imobilelor 
preluate în mod abuziv de 
stat, de organizaţii 
cooperatiste sau de orice 
alte persoane juridice după 
6 martie 1945, dacă şi-au 
continuat activitatea ca 
persoană juridică până la 
intrarea în vigoare a 
prezentei legi, persoanele 
juridice reînfiinţate după 
1989 care funcţionează în 
baza unei legi intrate în 
vigoare după această dată 
şi care-şi continuă 
obiectivele avute până la 
desfiinţarea lor abuzivă, 
precum şi partidele 
politice a căror activitate a 
fost interzisă sau întreruptă 
în timpul dictaturii 
totalitar-comuniste”. 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul necesar 
de voturi nici pentru 
admitere, nici pentru 
respingere, fiind exprimate 
4 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri. 
 

    Autorul a avut în vedere 
repunerea în drepturi a 
unor categorii de persoane 
juridice reînfiinţate, cum 
ar fi camerele judeţene de 
comerţ şi industrie. 

7.     Capitolul V – 
“Restituirea prin 
echivalent sub formă de 
despăgubiri băneşti” 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea capitolului V. 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul necesar 
de voturi nici pentru 
admitere, nici pentru 
respingere, fiind exprimate 
4 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă. 
 
 

    Propunerea de eliminare 
este direct corelată cu o 
alta, aceea de a se 
introduce în loc un articol 
nou, numerotat 431. 
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8.          Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
introducerea unui articol 
nou 431, care va avea 
următorul cuprins: 
“Despăgubirile băneşti, 
precum şi titlurile de stat 
sunt limitate şi plafonate 
într-o scară regresivă. 
Valoarea reparaţiilor, 
limitele şi plafonul, 
termenele şi procedurile de 
plată se vor stabili prin 
lege, după inventarierea 
cererilor potrivit 
prevederilor din 
Capitolul III din prezenta 
lege”. 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul de voturi 
necesar nici pentru 
admitere, nici pentru 
respingere, fiind exprimate 
4 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă. 

    Se concretizează prin 
acest articol consecinţele 
ce decurg din adoptarea, 
de către comisie, a 
amendamentului privind 
introducerea alin. (11) 
după alin. (1)  al art. 1 din 
proiectul de lege. 

9.     Art. 53 – “Foştii chiriaşi, cărora 
în baza art. 9 alin. (1) – (4) din 
Legea nr. 112/1995 li s-au 
vândut, cu respectarea 
prevederilor acestei legi, locuinţe 
la preţ de peste 30 de  milioane de 
lei la nivelul anului 1996 ori 
apartamente de lux sau vile, vor 
achita, în termen de 2 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
diferenţa dintre valoarea calculată 
prin expertiză conform acestei 
legi şi preţul achitat actualizat în 
raport cu indicele inflaţiei. 
Executarea silită a sumelor 
neachitate se va face potrivit 
dreptului comun”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea textului art. 53. 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul de voturi 
nici pentru admitere, nici 
pentru respingere, fiind 
exprimate 4 voturi pentru, 
3 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

    Articolul conţine 
prevederi retroactive, 
precum şi faptul că acestea 
contravin dispoziţiilor  
art. 969 din Codul civil cu 
privire la convenţii 
(contracte). 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marţian Dan 


