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Nr. XXm/228/23.06.2021Comisia pentru Agricultura,
Industrie Alimentara §i Dezvoltare Rurala

A V I Z

la Propunerea legislativa privind stabilirea unor masuri Tn vederea finalizarii 
procedurilor administrative de solutionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor 
judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 

privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in 
proprietatea statului bulgar Tn 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 compensatii cetatenilor romani pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase Tn Basarabia, Bucovina 
de Nord §i finutul Herta, ca urmare a starii de razboi §i a aplicarii tratatului de 

Pace Tntre Romania §i Puterile Aliate §i Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947 §i pentru modificarea unor acte normative

L211/2021

Tn conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, cu modificarile 
ulterioare, Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala a fost 
sesizata, prin adresa L211/2021, de Biroul Permanent al Senatului, Tn vederea 
dezbaterii si elaborarii avizului, la Propunerea legislativa privind stabilirea unor 
masuri Tn vederea finalizarii procedurilor administrative de solutionare a cererilor 
aflate pe rolul comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti pentru 
aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani 
pentru bunurile trecute Tn proprietatea statului bulgar Tn 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 compensatii cetatenilor romani 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase Tn 
Basarabia, Bucovina de Nord §i tinutui Herta, ca urmare a starii de razboi §i a 
aplicarii tratatului de Pace Tntre Romania §i Puterile Aliate §i Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947 §i pentru modificarea unor acte normative.

Initiatori: Barcari Rodica-Luminita - deputat PNL; Bola Bogdan-Alexandru - 
deputat PNL; Burduja Sebastian-loan - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin - deputat 
PNL; Cup§a loan - deputat PNL; Gudu Michael - deputat PNL; Moisin Radu-Marin - 
deputat PNL; Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL; Nacuta Sorin - deputat PNL; §i§cu 
George - deputat PNL.
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In sedinta din data de 23.06.2021, membrii comisiei au hotarat cu majoritate de 
voturi, sa adopte aviz favorabil.

Potrivit prevederilor art.75 din Constitutia Romaniei, republicata si ale art.92 alin. 
(7) din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI este prima Camera 
sesizata.

SECRETAR,PRESEDINTE,

Senator SCARI

Doamnei senator SCANTEI Laura-luliana

Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari
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