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„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlamentului fi al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare §i fonctionare.” {Art. 141 din Constitufia Romdniei revizuitd)
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referitor la propunerea legislativa privind stabilirea unor masuri in

AVIZ

vederea finalizarii procedurilor administrative de solu^ionare a cererilor 

aflate pe rolul comisiilor judefene, respectiv a municipiului Bucure§ti 

pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii 

cetafenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar 

in urma aplicarii Tratatului dintre Romania §;i Bulgaria, semnat la Craiova 

la 7 septembrie 1940 §i a Legii nr.290/2003 privind acordarea de 

despagubiri sau compensalii cetalenilor romani pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, relinute sau ramase in Basarabia, 

Bucovina de Nord §i finutul Herta, ca urmare a starii de razboi §i a 

aplicarii tratatului de Pace intre Romania §i Puterile Abate §i Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947 ^i pentru modificarea unor acte

normative (bl71/27.04.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fiinctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind stabilirea unor masuri in vederea 

finalizarii procedurilor administrative de solu^ionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor 

judelene, respectiv a municipiului Bucure§ti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind 

acordarea de compensatii cetdlenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului 

bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania fl Bulgaria, semnat la Craiova la 7
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septembrie 1940 §i a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despdgubiri sau compensalii 

cetdfenilor romdni pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, refinute sau rdmase 

in Basarabia, Bucovina de Nord §i (inutul Herfa, ca urmare a stdrii de rdzboi a aplicdrii 

tratatului de Pace intre Romania §i Puterile Aliate §i Asociate, semnat la Paris la 10 

februarie 1947§ipentru modificarea unor acte normative (bl71/27.04.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 19.05.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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