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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru completarea alin. (5) al 
art. 34 din 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

Analizand propunerea legislative pentru completarea alin.(5) 

al art. 34 din 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 (b51 din 23.02.2021), transmisa de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXVA007/1.03.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D123/2.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul arL2 alin.(l) Uta) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ, 
AvizeazS favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere are ca obiect completarea alin.(5) al art.34 

din 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul includerii in categoria de solicitanti 

care beneficiaza de prioritate la solufionarea dosarelor, a persoanelor cu 

handicap grav, respectiv a celor care beneficiaza de pensie de 

invaliditate de gradul 1.
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Prin continutul sau normativ, introducand o masura de protectie 

a drepturilor persoanelor cu handicap, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organiee, fiind'incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit. p) din Constitu^ia Romaniei, republieata, iar in aplicarea 

dispozitiilor art.75 alin.(l) din ConstitutiaRomaniei, republieata, prima 

Camera sesizata este Senatul.
2. Preeizam ea, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preeonizate.
3. Semnalam ca Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare Consiliului Legislativ, cu adresa nr.XXXV/2945/21.07.2020, 
propunerea legislativa b420 din 20.07.2020, eare contine interventii 

asupra aceluiasi act normativ de baza, pentru eare a fost emis avizul 

favorabil eu observatii si propuneri nr.817 din 14.08.2020 si care, in 

prezent, se afla, in dezbatere, la Camera Deputatilor.
Prin urmare, pentru sistematizarea legislatiei, sugeram 

dezbaterea concomitenta a celor doua propuneri legislative, in vederea 

adoptarii unui singur act normativ.
4. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare si motivare, prevazuta la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republieata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. La titlu, pentru respectarea uzantelor normative, sintagma 

„alin.(5) al art. 34” se va redaeta sub forma „art.34 alin.(5)”.
6. La actualul articol unic, pentru respectarea normelor de 

tehnica legislativa, precum si in considerarea observatiei de mai sus, 
propunem ca partea dispozitiva sa debuteze astfel:

„Articol unic. - La articolul 34 alineatul (5) din Legea
nr.165/2013 ...”.

Referitor la textul propus pentru lit.e) a alin.(5) al art.34, 
semnalam ca acesta nu respecta, cu privire la persoana indreptatita, 
terminologia consacrata prin Legea nr.448/2006 privind protee^ia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republieata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prin Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. Astfel, pentru unitate terminologica eu 

cele doua aete normative indieate anterior, precum si pentru evitarea 

dubiilor in interpretare, in considerarea definitiei prevazute la art.3 pct.2 

din Legea nr.165/2013, propunem urmatoarea redaetare:
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dosarele constituite m haza cererilor formulate de 

persoane care se considerd indreptdtite si care detin certificate de 

mcadrare in grad de handicap grav sau care au calitatea de 

pensionari de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate"\
8. Avand in vedere numeroasele interventii legislative aduse 

actului normativ de baza, dupa intrarea acestuia in vigoare, in 

conformitate cu prevederile at.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora 

„actul normativ modificat sau completat in mod substantial se 

republicd avand la baza dispozitia cuprinsd in actul de modificare, 
respectiv de completare ”, propunem inserarea in finalul proiectului a 

unui articol marcat ca art.II, care sa prevada republicarea Legii 

nr. 165/2013, cu urmatoarea formulare:
„Art.II.- 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, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

cu completarea adusa prin prezenta lege, va fi republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.”.
Drept urmare, articolul unic va fi marcat ca „Art. I”.

Bucuresti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 278/17 mai 2013L. nr. 165/2013
Lege privind mSsurile pentru finalizarea procesului de restituire, In naturS sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate m mod abuziv m perioada regimului comunist tn Romania

1 promulgata prin D. nr. 479/2013 M.Of.nr. 278/17 mai 2013
Decret pentru promulgarea Legii privind mSsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, Tn nature sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn perioada 
regimului comunist Tn Romania

2 modificari prin M.Of.nr. 819/21 dec. 2013L. nr. 368/2013
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 165/2013 
privind mSsurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn 
natura sau prin echivalent, a Imobilelor preluate Tn mod abuziv 
Tn perioada regimului comunist Tn Romania

modifica art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 
12 alin. (1) (2), art. 17 alin. (4) $i (5), art.
19 lit. a), art. 32 alin. (1); 
introduce pet. 8 la art. 3, alin. (6_1) la art.
21

3 modificari prin O.U.G. nr. 115/2013
Ordonantd de urgent^ pentru instituirea unui nou termen Tn 
care s§ se finalizeze situajia prev5zuta la art. 6 alin. (1) din 
Legea nr. 165/2013 privind mSsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, tn naturS sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn perioada regimului 
comunist Tn Romania, precum ji pentru prorogarea unor 
termene ji pentru modificarea §i completarea art. 45 din 
aceea$i lege

aprobatS cu modificari 5i L. nr. 65/2015 
completari prin

M. Of. nr. 835/24 dec. 2013 prorogd termenulprevdzut la art. 10 alin. 
(1) pdnd la 1 septembrie 2014; 
termenul prevdzut la art. 20 alin. (4) se 
prorogd pdnd la data de 1 ianuarie 2015

M. Of. nr. 226/2 apr. 2015

4 admisa exceptie D.C.C. nr. 88/2014 
de neconst. prin

M.Of.nr. 281/16 apr. 2014 dispozifiile art. 4 teza a doua sunt 
Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 referitoare la exceptia de constitufionale in mdsura in care termenele 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate prevdzute la art 33 din aceea§i lege nu se

echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn perioada imobilelor preluate abuziv, aflatepe rolul 
regimului comunist Tn Romania instanfelor la data intrdrii in vigoare a legii.

5 admisa exceptie D.C.C. nr. 210/2014 
de neconst. prin

M.Of. nr. 418/5 iun. 2014
Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiiior art. 4 teza a doua raportate anterioard modificdrii acestor prevederi 
la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind 
mSsurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn naturS 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn 
perioada regimului comunist Tn RornSnia, Tn redactarea 
anterioara modificarii acestor prevederi prin Legea nr.
368/2013 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 165/2013

dispozifiile art. 4 teza a doua raportate la 
cele ale art. 1 alin. (2) in redactarea

prin Legea nr. 368/2013 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 
165/2013 sunt neconstitufionale.

6 admisa exceptie D.C.C. nr. 269/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 513/9 iul. 2014 prevederile art. 4 teza a doua sunt 
Decizia nr. 269 din 7 mai 2014 referitoare la exceptia de constitufionale in mdsura in care termenele
neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate prevdzute la art 34 alin (1) din aceeasi
la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) ?! (2), art. 16. art. 17 alin. (1) , - materia
lit. a), art. 21 alin. (6) si (8), art. 31 alin. (5). art. 34 alin. (1), cauzeior in materia
art. 35 alin. (2) §i art. 50 lit. b) teza TntSi din Legea nr. restituirii imobilelor preluate abuziv. afiate
165/2013 privind mSsurile pentru finaiizarea procesului de pe rolul instanfelor la data intrdrii in 
restituire, Tn naturS sau prin echivalent. a imobilelor preluate Tn vigoare a legii 
mod abuziv Tn perioada regimului comunist Tn Romania °
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7 admisa exceptie D.C.C. nr. 686/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 68/27 ian. 2015
Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 referitoare la excepjia 
de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 
21 alin. (5), (8) ?i (9), precum $i a celor ale art. 4 teza tntal 
raportate la cele ale art. 22. art. 23, art. 35 alin. (1) $i (2) din 
Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, In natur§ sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate In mod abuziv In perioada regimului 
comunist In Romania

constatd cd dispozi(iile art. 17 alin. (1) lit. 
a) ?i art. 21 alin. (5) (8) sunt
constitufionale in mdsura in care nu se 
aplicd deciziilor/dispozifiilor entitdfilor 
investite cu solu(ionarea notificdrilor, 
emise in executarea unor hotdrdri 
Judecdtore^ti prin care instanfele s-au 
pronunfat irevocabil/definitiv asupra 
calitd{ii de persoane mdreptafite $i asupra 
in tinder a dreptului de proprietate.

t

8 modificari prin M. Of. nr. 226/2 apr. 2015
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvemului 
nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen In care sa se 
finalizeze situatia prevazutd la art. 6 alin. (1) din Legea nr.
165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, In natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate In prorogd termenul de la art. 20 alin. (4) 
mod abuziv In perioada regimului comunist In Romania, 
precum §i pentru prorogarea unor termene

L. nr. 65/2015 modified art. 45 alin. (4) fi (6); 
introduce alin. (6_1( (6_4) la art. 45;

abrogd art. 45 alin. (5);

pdnd la 1 mai 2015

9 completat prin M. Of. nr. 468/29 iun. 2015
Ordonanta de urgent privind modificarea §i completarea Legii 
nr. 165/2013 privind mSsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, In natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate In 
mod abuziv In perioada regimului comunist In Romania, a 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au apaifinut cultelor 
religioase din Romania, a art. 1 din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale din Romania, precum ji alte masuri In 
domeniul restituirii proprietatilor

aprobata cu modificari $i L. nr. 103/2016 
completari prin

O.U.G. nr. 21/2015 introduce art. 15_1, alin. (6_2) la art. 21

M. Of. nr. 394/24 mai 2016

10 completat prin L. nr. 168/2015 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015
Lege pentru completarea art. 6 din 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

introduce alin. (6) la art. 6

11 modificari prin O.U.G. nr. 66/2015
Ordonanta de urgenta privind prarogarea termenelor 
prevazute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) $i art. 27 alin. (1) 
din 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

respinsa prin L. nr. 149/2017

M.Of. nr. 986/31 dec. 2015 Termeneleprevazute la art. 11 alin. (1), 
art. 20 alin. (5) art. 27 alin. (1) se 
prorogd pdnd la data de 1 ianuarie 2017

M. Of. nr. 500/30 iun. 2017

12 modificari prin l. nr. 103/2016 M. Of. nr. 394/24 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 21/2015 pentru modificarea ?i completarea Legii 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, 
precum ?i a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
apartinut cultelor religioase din Romania

modified art. 31 alin. (2) art. 33 alin. (4); 
introduce alin. (5_1) (5_2) la art 6, art.
15_1, alin. (6_2) la art 21, alin. (10) la art. 
21, alin. (2_1) la art 31, alin. (4) fi (5) la 
art 34, lit. i) la art 36
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13 modificari prin M. Of, nr. 1030/21 dec. 2016
Ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activitatilor cuprinse In contractele incheiate In 
cadrul Acordului de Tmprumut dintre Romania §i Banca 
Intemationala pentru Reconstructie §i Dezvoltare pentru 
finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat ia Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative

aprobata cu modificari §i L. nr. 111/2017 
completari prin

O.U.G. nr, 98/2016 modifica art. 6 alin. (5) fi (5_1), art. 10 
aim. (1) §i art. 34 alin. (5) lit. h);

introduce alin. (5_3) la art. 6;

prorogd termeneleprev. la art. 11 alin. (1) 
§i art. 20 alin. (5) pdnd la data de 1 ian. 
2018M. Of. nr. 399/26 mai 2017

14 modificari prin L. nr. 251/2016 ,M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016
Lege pentru modificarea $i completarea Legii 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

modified art. 31 alin. (2_1); 
introduce alin. (2_1) la art. 41; 
abrogd art. 41 alin. (2) la data de 1 
ianuarie 2017

15 admisa exceptie D.C.C. nr. 44/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 211/28 mar. 2017
Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) §i ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind mSsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire. In naturS sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate In mod abuziv In perioada 
regimului comunist In RomSnia

art. 7 alin. (1) §i art. 11 alin. (1)

16 modificari prin D.C.C. nr. 44/2017 M. Of. nr. 211/28 mar. 2017
Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) $i ale art. 11 
alin. (1) din 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

suspendd pentru 45 de zile dispozifiile art. 
7 alin. (1) f/ art. 11 alin. (1) (termenul se 
implinefte la 12 mai 2017) dupd care 
opereazd prevederile art. 147 din 
Constitute

17 modificari prin L. nr. 111/2017 M. Of. nr. 399/26 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele masuri pentru finalizarea 
activitatilor cuprinse In contractele Incheiate In cadrul 
Acordului de Imprumut dintre Romania §i Banca Intemationala 
pentru Reconstructie §i Dezvoltare pentru finantarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucure?ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum §i pentru modificarea §i completarea unor 
acte normative

modified art. 6 alin. (5_3), art. 10 alin. (1),
art. 21 alin. (6) fi art. 31;
introduce alin. (3_1) ^i (3_2) la art. 32 fi
lit. d) la art. 34 alin. (5);
abrogd art. 7, art. 11, art. 17 alin. (1) lit.
c), art. 20 fi art. 27-30

18 modificari prin L. nr. 149/2017 M. Of. nr. 500/30 iun. 2017
Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevazute la art. 11 
alin. (1), art. 20 alin. (5) §i art. 27 alin. (1) din 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

respinge O.U.G. nr. 66/2015
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19 admisa exceptie D.C.C. nr. 395/2017 
de neconst. prin

M.Of. nr. 574/18 iul. 2017
Decizia nr. 395 din 13 iunie 2017 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) §i (3) din 
Legea nr. 165/2013 privind mSsurile pentru finaiizarea 
procesului de restituire, in naturS sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate tn mod abuziv Tn perioada regimului 
comunist In Romania

constatd cd prevederile art. 13 alin. (I) din 
Legea nr. 165/2013 privind mdsurile pentru 
finaiizarea procesului de restituire, in 
naturd sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod 
abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania sunt constitufionale in mdsura in 
care restituirea terenurilor forestiere 
aparfindnd domeniului public al statului se 
realizeazd numai dupd trecerea prealabild 
a acestor terenuri in domeniul privat al 
statului, in condifiile legii.

20 admisa exceptie D.C.C. nr. 671/2017 
de neconst. prin

M.Of. nr. 1015/21 dec. 2017 sintagma „ numai dupd epuizarea 
Decizia nr. 671 din 24 octombrie 2017 referitoare ia exceptia suprafefelor de teren agricol afectate
de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) §i art. 41 restituirii in naturd identificate la nivel
alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru , i i- /j\
finaiizarea procesului de restituire. in nature sau prin cupnnsul art. 21 aim. (4)
echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv tn perioada 
regimului comunist in Romania

21 completat prin L. nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea §i completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 §i a alter acte normative

introduce alin. (1_1) la art. 35

22 modificari prin L. nr. 111/2019 M.Of. nr.418/28mai2019
Lege pentru modificarea aiin. (1) al art. 35 din Legea nr. 
165/2013 privind mSsunie pentru finaiizarea procesului de 
restituire, Tn natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv Tn perioada regimului comunist in Romania

modified art 35 alin. (1)

23 modificari prin L. nr. 22/2020 M.Of. nr. 221/18 mar. 2020
Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind mSsurile 
pentru finaiizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania §i pentru completarea 
articolului 4 din Ordonanja de urgenta a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparfinut cultelor religioase din Romiinia

modified art 3 pet 7 fi art. 21 alin. (6)

24 modificari prin O.U.G. nr. 72/2020 M.Of. nr. 412/19 mai 2020
Ordonanfa de urgenfa pentru suspendarea aplicarii 
prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind 
mdsurile pentru finaiizarea procesului de restituire, in naturd 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist in Romania $i instituirea unor 
mdsuri tranzitorii

suspendd aplicarea prevederilor art. 21 
alin. (6) pdnd la data de 1 martie 2021

25 admisa exceptie D.C.C. nr. 602/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 923/9 oct. 2020
Decizia nr. 602 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea 
nr. 165/2013 privind mdsurile pentru finaiizarea procesului de 
restituire, Tn naturd sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, Tn 
interpretarea data prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, 
pronuntata de Inalta Curie de Casatie $1 Justitie - CompletuI 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

art 41 alin. (1), in interpretarea datdprin 
Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, 
pronunfatd de inalta Curte de Casafie fi 
Justifie — CompletuI pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept
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' 26!modific^ prill LiTT'219/^20 JM. Of. nr. 1011/30 oct: 2020 ; modifica art. 21 alin. (6), art. 33 alin. (4);
introduce alin. (3_1) la art. 31Lege pentru modificarea ?! completarea Legii 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
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