
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimuliii comunist in 

Romania si pentru completarea articolului 4 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobUe care 

an apartinut cultelor religioase din Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 

17 mai 2013, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 3, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul
cupnns:

„7. grila notariald - studiul de piafa realizat de catre camerele 

notarilor public!, confinand informafii privind valorile minime 

consemnate pe piaja imobiliara specifica in anul precedent, intocmit §i
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actualizat in conditiile art. Ill alin. (4) §i (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile completmle ulterioare.”

2. La articolul 21, alineatul (6) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:

„(6) Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face 

prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de catre 

Comisia Nationals si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un 

leu.”

Art. II. - La articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut 

cultelor religioase din Romania, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alin. (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) In cazul in care pentru imobilul solicitat nu se poate face 

dovada formala a preluarii abuzive de catre stat in perioada de referinta, 
iar imobilul respectiv se regaseste saus-a regasit inpatrimoniulstatului, 
se prezuma ca imobilul a fostpreluat abuziv, prezumtia preluarii abuzive 

poate fi inlaturata de detinatorul imobilului, prin orice mijloc de proba, 
in fata instantei de judecata, in conditiile art. 3 alin. (7). Aplicarea 

prezentului alineat se realizeaza cu indeplinirea dispozitiilor alin. (2).”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 p ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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